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 PPRI.271.3.23.2020.MO                                                                   Spytkowice 18.05.2020r. 
 

Zaproszenie do składania ofert 
Podstawa prawna: zgodnie  z przepisami art. 4 pkt 8  ustawy z dnia  29 stycznia 2004r. prawo 
zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2019r, poz.1843) - do  postępowania  nie stosuje 
się w/w  przepisów  - zamówienie poniżej 30.000 euro. 
 
Wójt Gminy  Spytkowice, ul. Zamkowa 12, 34 – 116 Spytkowice przyjmuje oferty cenowe  
na zadanie: 

„Dostawa wyrobów betonowych wraz załadunkiem, transportem  
i rozładunkiem na terenie Gminy Spytkowice w roku 2020” 

 
I. Przedmiot zamówienia: 
Dostawa wyrobów betonowych wraz z załadunkiem, transportem i rozładunkiem na 
terenie Gminy Spytkowice w roku 2020 – zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego 
ogłoszenia. 
Dostarczone wyroby betonowe, zgodnie z załącznikiem nr 1 muszą posiadać odpowiednie 
atesty oraz deklaracje zgodności z obowiązującą normą. 
 
II. Termin realizacji zadania: sukcesywnie w ciągu roku wg zapotrzebowania do dnia 
30.11.2020r. 
 
III. Oferty należy składać: 
Załączony formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do ogłoszenia oraz załącznik nr 2                   
i nr 3 należy wypełnić i złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem Oferta – „Dostawa 
wyrobów betonowych wraz z załadunkiem, transportem i rozładunkiem na terenie Gminy 
Spytkowice w roku 2020 na Dzienniku Podawczym, parter Urzędu Gminy Spytkowice,                   
ul. Zamkowa 12 lub przesłać na adres Urzędu Gminy Spytkowice faksem (033) 879 15 60, e-
mailem: ppri@spytkowice.net.pl do dnia 21.05.2020r  
 
IV. Istotne postanowienia umowy: 

1. Wynagrodzenie ryczałtowe 
2. Podstawa wystawienia faktury będzie dokument „WZ” potwierdzony przez Sołtysa 

miejscowości do której wyroby betonowe zostały dostarczone oraz pracownika 
Referatu Planowania Przygotowania i Realizacji Inwestycji, 

3. Gwarancja na wyroby betonowe: minimum 24 miesiące 
4. Termin płatności 30 dni od daty złożenia prawidłowej faktury na dzienniku   

podawczym. 
 
Kary umowne: 

 za niedostarczenie w terminie 2% wartości brutto za każdą nie dostarczoną                             
w terminie partie dostawy 

 za odstąpienie od umowy przez Zmawiającego z przyczyn, za które ponosi 
odpowiedzialność Wykonawca – w wysokości 10% wynagrodzenia brutto 

 z tytułu odstąpienia od umowy przez Wykonawcę w wysokości 10% całkowitego 
wynagrodzenia brutto za przedmiot zamówienia 



 
 

V. Zamawiający udzieli zamówienia: 
Wykonawcy, który spełniając wyżej opisane wymagania zaoferuje najniższą wartość brutto za 
całość przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr 1 do zaproszenia.  
1. W toku dokonywania badania i oceny ofert zamawiający może żądać udzielenia przez 

Wykonawcę wyjaśnień treści złożonych ofert. 
2. Odmowa udzielenia przez Wykonawcę wyjaśnień w wyznaczonym terminie spowoduje 

odrzucenie oferty. 
3. Przez przyjęcie oferty do realizacji rozumie się zawarcie umowy w rozumieniu przepisów 

Kodeksu Cywilnego. 
 
VI. Informacja o wyborze oferty: 
Wykonawcy zostaną powiadomieni o złożonych ofertach i wyborze oferty w sposób 
zaznaczony w formularzu ofertowym. 
 
VII. Dodatkowe informacje: 
1. Niniejsze postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień 

publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2019r poz. 1843). 
2. Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane. 
3. W przypadku wpłynięcia jednej oferty, która będzie spełniać wymogi Zamawiającego zgodnie z 

zaproszeniem, Zamawiający może dokonać wyboru tej oferty. 
4. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający ma prawo do zmiany treści zaproszenia. Jeżeli 

zmiany będą mogły mieć wpływ na treść składanych ofert, Zamawiający wydłuży termin składania 
ofert. 

5. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zaproszenia. 
6. Prośbę o udzielenie wyjaśnień należy złożyć w dowolny sposób, spośród podanych tj.: pisemnej 

na adres Zamawiającego lub osobiście w siedzibie Zamawiającego, faksem (33) 879 15 60, w 
wersji elektronicznej na adres ppri@spytkowice.net.pl   

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zaproszenia bez podania przyczyny na 
każdym etapie postępowania, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty. 

 

 
 Z poważaniem, 

 
                                                                                           Wójt Gminy Spytkowice 
 
                                                                                                                                           mgr Mariusz Krystian 
 
 
Załączniki: 
- Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy 
- Załącznik nr 2 – Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 
- Załącznik nr 3 – Klauzula informacyjna 
Do wiadomości: 
 - strona internetowa 
 - tablica ogłoszeń  
  
 



 
 

Załącznik Nr 1 
         

Wójt Gminy Spytkowice 
        ul. Zamkowa 12 
        34-116 Spytkowice 
Nazwa Wykonawcy 
……………………….. …………………     
……………………………………………   
……………………………………………..        
                           

FORMULARZ OFERTOWY 
Nawiązując do zaproszenia  do składnia ofert  na stronie internetowej Gminy Spytkowice 

www.spytkowice.net.pl na zadanie:  
„Dostawa wyrobów betonowych wraz z załadunkiem, transportem                         

i rozładunkiem na terenie Gminy Spytkowice w roku 2020” 
 
1. Oferujemy Wykonanie zamówienia objętego zaproszeniem za cenę ryczałtową: 

Lp. Przedmiot zamówienia 
Ilość sztuk 

(przewidziana 
do zakupu) 

Cena jednostkowa 
brutto  

Wartość brutto za 
całość zamówienia 

(kol.3 x kol.4) 
1 2 3 4 5 

1. 

Sołectwo Spytkowice 
Korytka trapezowe 50x45x25 500   
Korytka najazdowe 50x50x15 10   
Rury betonowe fi 400, 6cm l=1000 4   
Płyta ażur 60x40x10 10   
Płyta betonowa Jumbo 90x60x10 10   
Płyta chodnikowa 50x50x7 5   

2. 

Sołectwo Bachowice    
Korytka trapezowe 50x45x25 140   
Rury betonowe fi 400, 6cm l=1000 2   
Rury betonowe fi 300, 6cm l=1000 1   

Całkowita wartość brutto dostawy:  

Uwaga: 
Cena podana w tabeli obejmuje wszystkie koszty związane z wykonaniem dostawy tj.: 
załadunek, transport i rozładunek. 
 
Cena zwiera obowiązujący podatek VAT 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo zwiększenia lub zmniejszenia zakresu dostawy do 
wartości środków posiadanych w budżecie Gminy na realizację dostawy.  
W przypadku zwiększenia lub zmniejszenia dostawy obowiązywała będzie cena 
jednostkowa podana w kolumnie 4. 

2. Przed podpisaniem umowy wybrany wykonawca dostarczy świadectwa stwierdzające 
wymogi jakościowe dla wyrobów betonowych. 

3. Termin realizacji zamówienia: sukcesywnie w ciągu roku wg zapotrzebowania do 
dnia 30.11.2020r. 
 



 
 

4. Termin płatności faktury do 30 dni od daty złożenia faktury. 
5. Okres gwarancji na wyroby betonowe …………. (minimum 24 miesiące) 
6. Oświadczam/y, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 

14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub 
pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w 
niniejszym postępowaniu (w przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych 
osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie 
stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 
RODO, oświadczenia tej treści Wykonawca nie składa – usunięcie treści oświadczenia 
np. przez jego wykreślenie). 

7. Oświadczam/y, że: 
 posiadam/y niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję/my potencjałem 

technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 
 nie podlegam/y wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Pzp,  
 wyroby betonowe posiadają odpowiednie atesty i deklaracje zgodności zgodnie z 

obowiązującymi przepisami. 
 
Jednocześnie stwierdzam ,iż świadom jestem odpowiedzialności karnej za składanie 
fałszywych zeznań. 
 
 
Powiadomienie o złożonych ofertach i wyborze oferty: 
 
 
fax                   
telefon             
e-mail              
 
 ....................................       …..………………………………………… 
 /data, miejscowość/            / podpis Wykonawcy lub osoby uprawnionej /         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Załącznik Nr 2 
 
Wykonawca: 
…………………………………  
…………………………………  
…………………………………  
(pełna nazwa i dokładny adres Wykonawcy) 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 

 

Nawiązując do zaproszenia do składania ofert na zadanie:  

„Dostawa wyrobów betonowych wraz z załadunkiem, transportem  i rozładunkiem na 
terenie Gminy Spytkowice w roku 2020” 
 
oświadczam, że: 
 

Na podstawie art.6 ust.1 lit.a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 
(Dz.U. UE L Nr 119) zwanego dalej „RODO”, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych 
osobowych zawartych w formularzu w celu wzięcia udziału  w postępowaniu dotyczącym zaproszenia 
do składania ofert, organizowanym przez Administratora Danych, którym jest Wójt Gminy Spytkowice, 
Urząd Gminy w Spytkowicach,  ul. Zamkowa 12, 34-116 Spytkowice, tel. 33 879 18 20                                         
e-mail : gmina@spytkowice.net.pl   
Jednocześnie oświadczam, iż zostałem/am poinformowany/a, że powyższa zgoda może być przeze mnie 
wycofana w każdym czasie, jednakże wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem 
przetwarzania, którego dokonano na podstawie tejże zgody przed jej wycofaniem.  
Oświadczam także, że zapoznałem/am się z treścią klauzuli informacyjnej stanowiącej załącznik nr 3 
do zaproszenia do składania ofert związanej z ochroną danych osobowych przetwarzanych u 
Administratora danych.  

                                                                                  
 

                                                                               ……………………………………………  
                                                                                 (data i czytelny podpis osoby wyrażającej zgodę)  

 
 

Wycofanie zgody 
 

Na podstawie art.7 ust.3 RODO wycofuję wyżej wymienioną zgodę na przetwarzanie moich 
danych osobowych przez Administratora danych.  
 
 
 

                           
……………………………………………  

 (data i czytelny podpis osoby wycofującej zgodę) 
 
 
          
 



 
 

 
Wykonawca:         Załącznik Nr 3 
…………………………………  
…………………………………  
…………………………………  
 (pełna nazwa i dokładny adres Wykonawcy) 

 

Klauzula informacyjna 

 
Klauzula informacyjna do zaproszenia do składania ofert na:  

„Dostawa wyrobów betonowych wraz z załadunkiem, transportem  i rozładunkiem na 
terenie Gminy Spytkowice w roku 2020” 
 
 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE 
L Nr 119), zwanego dalej RODO informuję, że:  
 

1. Administratorem Pana/i danych osobowych jest Wójt Gminy Spytkowice, Urząd Gminy w 
Spytkowicach, ul. Zamkowa 12, 34-116 Spytkowice, tel. 33 879 18 20, e-mail: 
gmina@spytkowice.net.pl  

2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych u Administratora: iod@spytkowice.net.pl   
3. Pana/i dane osobowe przetwarzane są w celu wzięcia udziału w postępowaniu oraz zawarcia i 

realizacji umowy dotyczącej zaproszenia do składania ofert na podstawie art. 6 ust.1 lit. a i b 
RODO;  

4. Dane osobowe mogą być przekazywane innym organom i podmiotom wyłącznie na podstawie 
obowiązujących przepisów prawa, w tym ustawy o dostępie do informacji publicznej;  

5. Pana/i dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania umowy oraz wynikający z 
instrukcji kancelaryjnej;  

6. Posiada Pan/i prawo do dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania, sprostowania, 
usunięcia i ograniczenia przetwarzania.  

7. Ma Pan/i prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. 
Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdyby przetwarzanie Pana/i danych osobowych naruszało przepisy 
RODO.  

8. Pana/i dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.  
9. Pana/i dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji 

międzynarodowej tylko wtedy, jeśli przewidują to odpowiednie przepisy prawa.  
10. Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy. Jest Pan/i zobowiązany/a do 

podania danych określonych w formularzu ofertowym, a konsekwencją ich niepodania będzie 
niemożność uczestniczenia w postępowaniu i brak zawarcia umowy.  

 
 
 
 


