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Lwówek Śląski, dnia 17.01.2022r.

Zapytanie ofertowe w ramach badania rynku.
Zamawiający - Zarząd Dróg Powiatowych w Lwówku Śląskim zaprasza do udziału w postępowaniu na
zamówienie publiczne o wartości poniżej 130 000 zł. netto. – realizacja zamówienia wyłączonego
z obowiązku stosowania ustawy z dnia 11.09.2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r.
poz. 2019) – dalej n.p.z.p. o których mowa w art. 2 ust 1 pkt 1 ).
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej obejmującej
modernizację drogi powiatowej nr 2525D Lubomierz (Majowa) – Oleszna Podgórska – Ubocze o
długości 7,470 km od skrzyżowania z ul. Gryfiogórską w Lubomierzu do skrzyżowania z drogą
wojewódzką 364 w miejscowości Ubocze.
Zakres robót musi obejmować: wykonanie nowej nawierzchni wraz z brukowaniem wewnętrznych łuków
kołowych, przebudowę przepustów (bez zmiany długości i światła), remont poboczy, rowów, wykonanie
w obszarze zabudowanym tam gdzie jest to możliwe jednostronnej opaski bezpieczeństwa dla pieszych.
Wszystkie prace należy zaprojektować w granicach pasa drogowego.
W ramach zamówienia wykonawca jest zobowiązany wykonać:
- dokumentację projektową (wersja papierowa 3 egzemplarze i elektroniczna),
- przedmiar robót (wersja papierowa 3 egzemplarze i elektroniczna),
- kosztorys inwestorski (wersja papierowa i elektroniczna),
- szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (wersja papierowa i
elektroniczna),
- projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas robót ( wersja papierowa 3 egzemplarze
i elektroniczna).
2. Termin realizacji zamówienia: 6 miesięcy od daty podpisania umowy.
3. Okres gwarancji: 4. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.
1) Termin składania ofert upływa w dniu 28.01.2022r. do godz. 8:45.
2) Miejsce składania ofert: zdplwowek@zdp.com.pl
OCENA OFERT i WYBÓR OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ
1.
Wykonawca przedstawi cenę oferty w sposób określony w formularzu ofertowym.
2.
Kryterium wyboru oferty – cena (100%). Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, który
zaoferuje najniższą cenę za usługę. Oferta wykonawcy z najniższą ceną otrzyma 100 pkt.
3.
Łączna cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją
przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz wzorem umowy.
4.
Osobą upoważnioną do kontaktów z wykonawcami w sprawach zawiązanych z niniejszym
postępowaniem jest: Joanna Grzegorek e-mail zamowienia@zdp.com.pl
KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia Dyrektywy 95/46 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), zwanego dalej
„Rozporządzeniem”, Zamawiający informuje, że:

1) Administratorem podanych przez Wykonawcę danych osobowych jest Zarząd Dróg Powiatowych
w Lwówku Śląskim, z siedzibą ul. Szpitalna 4, 59-600 Lwówek Śląski, zwany dalej „administratorem”.
2) W celu uzyskania informacji w zakresie danych osobowych, Wykonawca może skontaktować się z Inspektorem
Ochrony Danych za pośrednictwem korespondencji e-mail kierowanej na adres: iod.zdplwowek@gmail.com.
3) Podane przez Wykonawcę dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia niniejszego
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, na podstawie art. 6 ust.1 lit f, oraz b Rozporządzenia
(w przypadku zawarcia umowy).
4) Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa, w tym
podmioty przetwarzające.
5) Podane przez Wykonawcę dane osobowe będą przechowywane, przez okres 5 lat od dnia zakończenia
postępowania o udzielenie zamówienia.
6) Wykonawca posiada prawo do żądania od administratora dostępu do podanych danych osobowych, ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
a także prawo do przenoszenia danych zgodnie z przepisami Rozporządzenia.
7) Wykonawca ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla przeprowadzenia niniejszego postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego oraz zawarcia umowy.
9) Dane nie będą poddane zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji (profilowaniu).
10) Administrator nie planuje dalej przetwarzać danych osobowych w celu innym niż cel, w którym dane osobowe
zostały zebrane.
11) Administrator nie zamierza przekazywać podanych danych osobowych odbiorcy w państwie trzecim lub
organizacji międzynarodowej.

W załączeniu:
1. Formularz oferty.
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