
Wy:szk6w, dn. L3.07 .2O2Lr.

ZAPYTANIE OFERTOWE

,, Realizacja wymiany drzwiwejfciowych wypefnionych ptyte w Srodku
na potrzeby O5rodka Pomocy Spofecznej w Wyszkowie"

ZAMAWIAJACY

Gmina Wyszk6w, Aleja R6i 2

07-2OO Wysz[6w
NIP: 762-188185-05
O6rodek Poniocy Spotecznej
ul.3 Maja 16

07-2OO Wyszk6w
Tel.,/ fax (29l' 7 42-49-02
e-mail;
ad res strony internetowej : www"ops.wyszkow. pl

l. Opis przedmiotu zam6wienia

a) Wymiana drzwi wej6ciowych wypefnionych plytq w Srodku, szt. 4,liolor olcha / grusza do

pokoj6w nr 8, 9, IO,'J.'J.,

- dostawa drzwi wejSciowych,

- demonta2 starych drzwi wraz z futrynq,

- monta2 nowych drzwi z zamkiem na wkladkq bqbenkowq oraz monta2 futryn,

- ob16bka o6cie2nic drzwiwewnqtrznych oraz wykoriczenie z pomalowaniem Scian.

b) Swiadczenie uslug wymiany drzwi bqdzie realizowane w O6rodku Pomocy Spolecznej w

Wyszkowie.

ll .Termin wykonania zam6wienia

Zam6wienie nale2y wykonai w terminie od 01-08-2021r. do dnia 30-09-2O2tr,

Zgodnie zart.13 ust. l i2rozporzqdzenia Parlamentu Europejskiego iRady (UE)20L6/679
z 27 kwietnia 2OLG r. w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwiqzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takiclr danych oraz uchylenia dyrektywV 951a6/WE
(RODO), informujemy:
L Administratorem pafstwa danych osobowych przetwarzanych w zwiqzku z prowadzeniem
postqpowania o udzielenie zam6wienia publicznego bqdzie Osrodek Pomocy Spofecznej
reprezentowany przez Dyrektora. Dane do korespondencji: OSrodek Pomocy Spolecznej



w wyszkowie, z siedzibq przy ul. 3 Maja 16, 07-2oo wyszk6w, adres e-nrail:

, lub tel. 29742-49-02.

2. Wyznaczyli6my Inspektora Ochrony Danych, Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w sprawach
zwiqzanych z danymi osobowymi mo2liwy jest pisemnie na adres siedziby Administratora lub pod

adresem e-mail:

3. Pafstwa dane bqdq przetwarzane w celu zwiqzanym z postqpowaniem o udzielenie zam6wienia
publicznego. Podstawa prawnq ich przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz nastqpu.iqce

przepisy prawa:

l. ustawa z dnia 11 wrze6nia 20L9 roku Prawo zam6wief publicznych (Dz. U. z 2OL9 r., poz.

20L9)

ll. ustawa zdniat'4lipca 1983r, o narodowym zasobie archiwalnym iarchiwach (Dz. U.
z2O2Or. poz. 164).

4. Pafstwa dane pozyskane w zwiqzku z postepowaniem o udzielenie zam6wienia publicznego

przetwarzane bqdq przez okres 5 lat:od dnia zakofczenia postqpowania o udzielenie zam6wienia,

5. Pafistwa dane pozyskane w zwiqzku z postqpowaniem o udzielenie zam6wienia publicznego

przekazywane bedq wszystkim zainteresowanym podmiotom i osobom, CdV2 co do zasady

postqpowanie o udzielenie zam6wienia publicznego jest jawne.

5,1, Ograniczenie dostqpu do Pafstwa danych o kt6rych mowa wy2ej mo2e wystqpii jedynie

w szczeg6lnych przypadkach je6li jest to uzasadnione ochronq prywatno6ci zgodnie z art,
8 ust 4 pkt 1i 2 ustawy zdnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zam6wieri publicznych (Dz. U.

z20L9r. poz.2At9 ze zm.).

5.2. Ponadto odbiorcq danych zawartych w dokumentach zwiqzanych z postqpowaniem

o zam6wienie publiczne mogE byd podmioty z kt6iymi 06rodek Pomocy Spotec;znej

w Wyszkowie zawarl umowy lub porozumienie na korzystanie z udostqpnianych przez nie

system6w informatycznych w zakres;ie przekazywania lub archiwizacji danych. Zakres

przekazania danych tym odbiorcom ograniczony jes! jednak wytqcznie do mo2liwo6ci

zapoznania siq z tymi danymi w zwiqzku ze Swiadczeniem usfug wsparcia technicznego

i usuwaniem awarii. Odbiorc6w tych obowiqzuje klauzula zachowania poufno6ci pozyskarrych

w takich okolicznoSciach wszelkich danych, w tym danych osobowych.

6. W zwiqzku z jawno6ciq postqpowania o udzielenie zam6wienia publicznego Pa6stwa dane mogq
by6 przekazywane do padstw spoza EOG z zastrze2eniem, o kt6rym mowa w punkcie 5.L.

7. W odniesieniu do danych pozyskanych w zwiqzku z prowadzonym postqpowaniem o udzielenie
zam6wienia publicznego przystugujq Padstwu nastqpujqce uprawnienia:

prawo dostqpu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych. Skorzystanie przez osobq, kt6rej dane

dotyczq, z uprawnienia do sprostowania lub uzupetnienia danych osobowych, o kt6rym
mowa w art. L6 RODO, nie mo2e skutkowai zmianq wyniku postqpowania o udzielr:nie

zam6wienia publicznego lub konkursu ani zmianq postanowie6 umowy w zakresie

niezgodnym z ustawq;

prawo do usuniqcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie nastqpuje

w celu wywiqzania sie z obowiqzku wynikajqcego z przepisu prawa lub w ramach

sprawowania wtadzy publ icznej;

do ograniczenia przetwarzania danych, przy czym wystqpienie z 2qdaniem,



o kt6rym mowa w art. l-8 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do

czasu zakodczenia postQpowania o udzielenie zam6wienia publicznego lub konkursu,

prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzqdrr Ochrony Danych Osobowych. Aby skorzystad

z powy2szych praw, nale2y siq skontaktowai z nami lub z naszym inspektorem ochrony

danych (dane kontaktowe zawarte sq w punktach 1 i 2).

8. Podanie danych osobowych w zwiqzku z udziafem w postepowaniu o zam6wienia publiczne nie
jest, obowiqzkowe, ale mo2e byi warunkiem niezbqdnym do wziqcia w nim udziafu. Wynika to stqd,

2e w zale2no6ci od przedmiotu zam6wienia, zamawiajqcy mo2e 2qdai ich podania na podstawie

przepis6w ustawy Prawo zam6wief publicznych oraz wydanych do niej przepis6w wykonawczych.

lV. Kryterium wyboru oferty: CENA

Oferty wg zafqczonego wzoru, nale2y zloiy( do dnia 2l,O7.2o21.r. do god2.10"00:

w zamkniqtej kopercie na adres: O6rodek Pomocy Spolecznej w Wyszkowie ul. 3 Maja 15, Sekretariat.
Na kopercie z ofertq nale2y umieScii nazwe i adres wykonawcy oraz nazwq zadania, kt6rego ona
dotyczy.
Otwarcie ofert nastqpi w OSrodku Pomocy Spolecznej w Wyszkowie w dniu 21-.O7.202lr.
o godz. 10.15, Sekretariat- pok. nr 2

Postqpowanie prowadzone jest zgodnie z Regulaminem udzielania zam6wied publicznych w

O6rodku Pomocy Spolecznej w Wyszkowie, kt6rych warto6i nie przekracza kwoty 130000 zf netto,

wpnowadzonymZarzqdzeniem Dyrektora OSrodka Ponrocy Spofecznej w Wyszkowie nr zlzoLt.

W zafqczeniu:

t. Druk oferty

2. Wz6r umowy.

Zatwierdzam:

Dyrektor OSrod ka Pomocy Spolecznej
w Wyszkowie

Agnieszka Mr6z





OFERTA

Do:

Gmina Wyszk6w, Aleja R6i2

07-2OO Wyszk6w

NIP: 762-188-85-05

OSrodek Pomocy Spofecznej

ul.3 Maja 16

07-200 wYszK6w

Nozwa Wykonowcy (Wykonowc6w) ............

Ad,res Wykonowcy.........

numer telefon nr fax

odres E -moil

Nawiqzujqc do zaproszenia do wziqcia udzialu w postqpowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego

na zadanie :

,,Realizacja dostawy iwymiany drzwiwej6ciowych wypefnionych ptyta w Srodku
na potrzeby O6rodka Pomocy Spofecznej w Wyszkowie"

oferujemy wykonanie uslugiobjqtej ogfoszeniem, zgodnie z zalqczonym zapytaniem ofeftowym.

Cena brutto za dostawq, demonta2, monta2 oraz ob16bkq jednej pary drzwi ............21

Sfo,wnie:......

L. Zam6wienie zostanie zrealizowane w terminie od 01-08-2OZLr do 30-09-2021r.
2. O6wiadczamy,2e:

1) posiadamy wiedzq i do6wiadczenie do wykonania zam6wienia oraz dysponujemy
odpowiednim potencjafem technicznym iosobami zdolnymi do wykonania zam6wienia,

2) znajdujemy sie w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniajqcej wykonanie
zam6wienia,

3) zapoznali5my siq z opisem przedmiotu zamdwienia i nie wnosimy do niego zastrze2e6,
4) akceptujemy warunki umowy zawarte w zatqczonymwzarze,
5) w cenie oferty uwzglqdnili6my wszelkie koszty zwiqzane z realizaqqzam6wienia

Podpis Wykonawcy
( lub upowa2nionego przedstowiciela Wykonowcy)

Miejscowoii i dato





UMOWA

zawarta w dniu ........2021,r. w Wyszkowie pomiqdzy:

Gminq Wyszk6w, ul. Aleja Roi 2, O7-2OO Wyszk6w NIP: 762-18-88-505 - OSrodkiem Pomocy

Sprrtecznej, ul. 3 Maja 16, 07-200 Wyszk6w reprezentowanym przez Dyrektor Agnieszkq

Mt'o4 dziatajqcq z upowa2nienia Burmistrza Wyszkowa zwanyrnr dalej ,,Zamawiajecyffi",

a fiirmq....... .,.............., zwanym dalej ,,Wykonawcq" o treSci

9r
L.Zamawiajqcy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji wykonanie ustug budowlanych
polegajqcych na dostawie, demonta2u starych drzwi wraz z futrynq, monta2u nowych drzwi,
obr6bce oicie2nic drzwi wewnqtrznych oraz wykoriczeniu z pomalowaniem w terminie od

01 08.2021r. do 30.09.2021r. w o6rodku Pomocy spotecznej przy ul. 3 tvaja 16.

2.lntegralnq czq6ciq umowy jest oferta Wykonawcy stanowiqc zalqcznik do niniejszej umowy.

5z
Wykonawca zobowiqzuje siq do wykonania prac s;tanowiqcych przedrniot umowy w terminie
do dnia 30 wrze6nia202!r.

9g
1. Usluga polega6 bqdzie na:

Wymianie drzwi wejSciowych wypelnionych plytq w Srodku, szt. 4, kolor olcha/

grusza do pokoj6w nr 8, 9, LO, tt,
a) - dostawq drzwiwej6ciowych,

b) - demonta2 starych drzwi wraz z futrynq,

c) - monta2 nowych drzwi z zamkiem na wktadkq bqbenkowq oraz monta2 futryn,

d) - ob16bkq o6cie2nic drzwi wewnqtrznych oraz wykoriczenie z pomalowaniem Scian.

S+
1. Za wykonanie ustug Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysokodci ...............2t brutto
(stownie: ......................)

2. Wynagrodzenie ptatne bqdzie przelewem na konto wskazane przez WykonawcQ w ciqgu

14 dni od daty otrzymania rachunku/faktury.

3. llachunek/faktura wystawiony/na bqdzie po wykonaniu ustugi na koniec miesiqca.

5s
Prz:ekazanie Zamawiajqcemu przedmiotu umowy nastqpi w formie protokofu odbioru.

Se

Je2eli w toku czynno6ci zostanq stwierdzone wady:

str L



1-. nadajqce siq do usuniqcia - Zamawiajqcy mo2e odm6wi6 odbi6r przedmiotu umowy do

czasu usuniqcia wad i wyznaczyi nowy termin odbioru.

2. nie nadajqce sig do usuniqcia - Zamawiajqcy odm6wi odbioru przedmiotu umowy.

9t
1. Na wykonane prace Wykonawca udzieli Zamawiajqcemu S-letniej gwarancji.

2.Zamawiajqcy mo2e dochodzii roszczef z tytutu gwarancji za wady tak2e po uplywie
terminu, o kt6rym mowa w ust,. l je2eli reklamowal wadq przed uptywem tych termin6w.
3.Wykonawca jest zobowiqzany do usuniqcia wad w terminie 30 dni od daty zgtoszenia wady
prze Zamawiajqcego.

5e
L. Wykonawca zobowiqzuje siq do wykonirnia prac w terminie uzgodnionym w niniejsilej

umowie.

2. W razie op6lnienia w wykonywaniu przedmiotu umowy lub usuniqcia wad Wykonawca

zapfaci Zamawiajqcemu kare umowna w wysoko5ci 0,1- % warto6ci umowy za ka2dy dzieri

op6lnienia.

3. W przypadku, o kt6rym mowa w 55 pkt. 2,Zamawiajqcy ma prawo odstqpi6 od umowy.
4. W przypadku, o kt6rym mowa w ust. 3, Wykonawca zaptaci Zamawiajqcemu karq umownq
w wysoko5ci tO% warto5ci brutto umowy.

5g
Wykonawca zobowiqzuje siq zapewni6 mo2liwo56 statych kontakt6w telefonicznych

umo2liwiajqcych wykonanie obowiqzk6w wymienionych w 5 3.

510
W przypadku niewywiqzania siq z realizacji zam6wienia przez Wykonawcq, z przyczyn
niezale2nych od Zamawiajqcego, Zamawiajqcy zleca wykonanie usf ugi innernu
podwykonawcy obciq2ajqc kosztami Wykonawcq.

511
Wszelkie zmiany dotyczqce niniejszej umowy mogE byi dokonane wytqcznie za zgodq obu

stron wyra2onq w formie pisemnej pod rygorem niewa2no5ci.

912
1. W sprawach nieuregulowanych umowE zastosowanie bqdq mialy przepisy Kodeksu
Cywilnego.
2. Spory powstale w wyniku realizacji niniejszej umowy rozstrzyga(. bqdzie Sqd wta6cirruy

miejscowo dla siedziby Zamawiajqcego.

513
Umowq sporzqdzono w dw6ch jednobrzmiqcych egzemplarzach po jednym dla ka2dej

ze stron.
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Podpis zamawiajqcego Podpis wykonawcy


