Sławno, dnia 1 czerwca 2021 r.
ZAPYTANIE OFERTOWE
Zarząd Powiatu w Sławnie zaprasza do złożenia oferty cenowej na usługę: „Wykonanie projektu
rozbiórki trzech kominów usytuowanych na terenie działki nr 795/20 położonej w obrębie
ewidencyjnym nr 0002 miasta Sławno”
Zamawiający

Zarząd Powiatu w Sławnie, ul. Sempołowskiej 2a, 76-100 Sławno,
NIP: 499-05-02-368,

Nr zamówienia

GN.271.6.2021.I

Opis przedmiotu
zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji
projektowej w zakresie rozbiórki trzech kominów usytuowanych na
terenie działki nr 795/20 położonej w obrębie ewidencyjnym
nr 0002 miasta Sławno, przy ul. Chełmońskiego 30.
Przedmiotowe kominy przylegają bezpośrednio do budynku
przemysłowego o numerze ewidencyjnym nr 1522 (budynek po
byłej kotłowni). Kominy są murowane z cegły o wysokości
6,55 m.
W zakres dokumentacji wchodzić powinno:
1. opracowanie
kompletnego
projektu
rozbiórki
zawierającego:
• szkic usytuowania obiektu budowlanego,
• opis zakresu i sposobu prowadzenia robót rozbiórkowych,
• opis sposobu zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia,
niezbędne pozwolenia, uzgodnienia, opinie i inne dokumenty,
których obowiązek dołączenia wynika
z przepisów
odrębnych ustaw.
2. Przedmiar robót budowlanych.
Dokumentacja
powinna
być
opracowana
zgodnie
z obowiązującymi przepisami w tym zakresie, tj.:
• ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U.
z 2020 r., poz. 1333 ze zm.),
• rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020
r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. z 2020 r., poz. 1609),
• rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
• rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
2
września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz
programu funkcjonalno-użytkowego (tj. Dz. U. z 2013 r.,
poz. 1129).
Opracowanie
projektowe
powinno
być
kompletne,
z uzgodnieniami, tak aby Zamawiający mógł wystapić
z wnioskiem o uzyskanie pozwolenia na rozbiórkę.
Zamawiający nie dysponuje żadną dokumentacja techniczną, która
mogłaby posłużyć Wykonawcy przy opracowaniu dokumentacji.
Zamawiający zaleca przeprowadzenie wizji lokalnej w terenie przed
złożeniem oferty. Koszty wizji lokalnej ponosi Wykonawca
i nie podlegają one zwrotowi przez Zamawiającego.

Termin wykonania
zamówienia

21 dni od dnia podpisania umowy

Wymagania i warunki
realizacji zamówienia

Oferent musi posiadać aktualne uprawnienia budowlane
w odpowiedniej specjalności umożliwiającej wykonanie
przedmiotu zamówienia. Potwierdzeniem spełnienia warunku
będzie złożenie kopii decyzji o nadaniu projektantowi uprawnień
budowlanych w odpowiedniej specjalności oraz aktualnego
zaświadczenia o przynależności do właściwej Okręgowej Izby
Inżynierów Budownictwa.

Kryterium wyboru oferty

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował ceną brutto.
Cena przedstawiona w ofercie musi uwzględniać wszystkie koszty
materiałów wyjściowych i pomocniczych niezbędnych do
wykonania przedmiotu zamówienia.
Wartość przedmiotu zamówienia należy podać w złotych polskich –
z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku oraz słownie.

Sposób przygotowania oferty Ofertę należy przygotować na formularzu ofertowym, stanowiącym
załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.
Do
przedmiotowej oferty Wykonawca jest zobowiązany dołączyć kopię
decyzji o nadaniu projektantowi
uprawnień budowlanych
w odpowiedniej specjalności, aktualne zaświadczenie
o
przynależności do właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa, aktualny odpis z właściwego rejestru
lub
z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej oraz
klauzulę informacyjną – załącznik nr 2.
Miejsce oraz termin
składania oferty

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w Biurze Obsługi
Interesanta Starostwa Powiatowego w Sławnie ul. Sempołowskiej
2a, 76-100 Sławno lub przesłać drogą pocztową na wyżej wskazany
adres Zamawiającego, w terminie do dnia
17
czerwca 2021 r. do godz. 12.00.
Opis na kopercie: „Oferta na wykonanie usługi: „Wykonanie
projektu rozbiórki trzech kominów usytuowanych na terenie działki
nr 795/20 położonej w obrębie ewidencyjnym nr 0002 miasta
Sławno, nie otwierać”.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17 czerwca 2021 r. o godz. 12.30
w siedzibie Zamawiającego.
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane i zostaną
zwrócona niezwłocznie bez otwierania.
Oferta Wykonawcy zostanie odrzucona, jeżeli Wykonawca nie
złoży wymaganych dokumentów.
O wyborze najkorzystniejszej oferty zainteresowani zostaną
powiadomieni pisemnie.
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta
odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszym
zapytaniu i zawiera najniższą.
Realizacja usługi odbędzie się na podstawie zlecenia
Zamawiającego sporządzonego w formie umowy.

IX. Osoba do kontaktu

Monika Sitkiewicz, telefon
m.sitkiewicz@powiatslawno.pl.

X. Załączniki

0-59

810

64-75,

e-mail:

1. Wzór formularza ofertowego – załącznik nr 1
2. Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych
osobowych w Starostwie Powiatowym w Sławnie
– załącznik nr 2

Załącznik nr 1
Znak : GN.271.6.2021.I

(Pieczęć Wykonawcy)

Sławno, dnia …............................

FORMULARZ OFERTOWY
na wykonanie projektu rozbiórki trzech kominów usytuowanych na terenie działki
nr 795/20 położonej w obrębie ewidencyjnym nr 0002 miasta Sławno

Dane Wykonawcy:
Nazwa:

...............................................................................................

Siedziba:

..............................................................................................

Numer telefonu: .......................... Numer NIP:.......................
Odpowiadając na zapytanie ofertowe dotyczące zamówienia publicznego na wykonanie projektu
rozbiórki trzech kominów usytuowanych na terenie działki nr 795/20 położonej w obrębie
ewidencyjnym nr 0002 miasta Sławno, oferuję wykonanie zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu
za
cenę
brutto
.......................
zł
(słownie
złotych: …..........................................................................................).
Przyjmuję do realizacji postawione przez Zamawiającego, w zapytaniu ofertowym warunki
oraz termin wykonania.
Załącznikami do niniejszej oferty są:
1. klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych w Starostwie Powiatowym w
Sławnie
2. kopia decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych
3. aktualne zaświadczenie o przynależności do właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa

....................................................
(podpis osoby upoważnionej)

Załącznik nr 2
Znak: GN.271.6.2021.I

Klauzula informacyjna
dotycząca ochrony danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Sławnie
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, że z dniem 25 maja 2018r.:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Starostwie Powiatowym w Sławnie ul.
Sempołowskiej 2a, 76-100 Sławno jest Starosta Sławieński;
2) w Starostwie Powiatowym w Sławnie powołano Inspektora Ochrony Danych (IODO); dane kontaktowe
iodo@powiatslawno.pl, tel. 59 810 64 31; 59 810 64 91;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizowania obowiązków ustawowych Starosty
Sławieńskiego i Starostwa Powiatowego w Sławnie zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt c, d, e RODO, tj. przetwarzanie
jest niezbędne do:
- wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
- ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą lub innej osoby fizycznej;
- wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej
powierzonej administratorowi;
4) odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą tylko podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa;
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane i archiwizowane zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem
Akt i z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa;
6) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w
dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody
przed jej cofnięciem;
7) posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, że
przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie
danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO);
8) podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem wynikającym z przepisów prawa. Konsekwencją
niepodania danych osobowych będzie uniemożliwienie realizacji Pani/Pana wniosków – załatwienia sprawy;
9) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

Potwierdzam zapoznanie się z treścią Klauzuli informacyjnej dotyczącej ochrony danych
osobowych w Starostwie Powiatowym w Sławnie.
....................................................
(podpis osoby upoważnionej)

