
(pieczęć wykonawcy)          Polańczyk, dnia 31-07-2019 r. 
                    (miejscowość) 

Znak: WG.7013.16.2019 

ZAPYTANIE OFERTOWE - FORMULARZ  OFERTY 

poniŜej kwoty 30 000 euro 

na wykonanie dostawy /usługi/ roboty budowlanej 

WYPEŁNIA ZAMAWIAJĄCY 

pod nazwą 

Utworzenie otwartej Strefy Aktywności w miejscowości Myczkowce 

Inwestycja jest dofinansowana ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Rozwoju Małej Infrastruktury 

Sportowo – Rekreacyjnej o Charakterze Wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA) Edycja 2019 

1. Nazwa i adres ZAMAWIAJĄCEGO 

Gmina Solina 
ul. Wiejska 2 
38-610 Polańczyk  

Tel: 13 469 21 18 Fax: 13 469 23 21 e-mail: urzad@esolina.pl 
                    (pracownika merytorycznego) 

2. Imię i nazwisko osoby uprawnionej do kontaktu: Robert Gaweł 

3. Opis Przedmiotu zamówienia:   

Przedmiotem inwestycji jest budowa siłowni plenerowej oraz strefy relaksu wraz z zagospodarowaniem zieleni – 

nasadzenia. Projektowana strefa aktywności na działce nr ewid. 46 w miejscowości Myczkowce obejmować będzie 

roboty ziemne, niwelacja terenu - urządzenie placu na którym zlokalizowana zostanie siłownia plenerowa z 6 

różnymi urządzeniami oraz strefa relaksu - dostawa i montaż urządzeń wraz nasadzeniem zieleni. 

Siłownia plenerowa zostanie wyposażona w następujące urządzenia: 

- biegacz,  

- wioślarz, 

- rowerek,  

- podciąg nóg,  

- wyciskanie siedząc,  

- orbitrek. 

Strefa relaksu obejmować będzie: 

- cztery ławki, 

- urządzenie do gier edukacyjnych szachy/warcaby/chińczyka, 

Dla każdego z urządzeń siłowni plenerowej należy w widocznym miejscu umieścić instrukcję bezpiecznego 

użytkowania. Dodatkowo zostanie  zamontowany zostanie kosz na śmieci, stojak na rowery, tablica z 

regulaminem.  

Teren inwestycji zagospodarować poprzez nasadzenie zieleni. 

 

Szczegółowy opis zamówienia zawiera się w zał. nr 1 do zapytania ofertowego (dokumentacja projektowa), 

Warunki realizacji przedmiotu zamówienia zostały określone w zał. nr 2 do zapytania ofertowego – wzór umowy. 
4. Wymagania związane z wykonaniem* 

 a) termin wykonania zamówienia: 30 września 2019 r. 

 b) okres gwarancji: 36 -miesięcy, 

 c) warunki płatności: zgodnie z załączonym wzorem umowy, 

 d) Inne: -------------------. 

5. Forma złoŜenia oferty 

 Ofertę na niniejszym formularzu naleŜy złoŜyć w terminie do dnia: 8 sierpnia 2019 r. do godz. 10:00 

(pisemnie – listem lub osobiście, faksem, e-mailem) w sekretariacie UG Solina pok. nr. 11  

 Oferty składane pisemnie listem lub osobiście opakować w jednej kopercie zaadresowanej na Zamawiającego  

i opatrzonej napisem: 



 „Gmina Solina, ul. Wiejska 2, 38-610 Polańczyk” 
„ZAPYTANIE OFERTOWE” 

na „Utworzenie otwartej Strefy Aktywności w miejscowości 
Myczkowce” 

 
„Nie otwierać przed  8 sierpnia 2019 r. do godz. 10:30”. 

  
 * w przypadku braku  potrzeby wypełniania któregoś z pól wpisać – nie dotyczy 

 

Załączniki: 

Nr. 1 – dokumentacja projektowa, 

Nr. 2 – Wzór umowy. 

 

 

 



 

6. Obowiązek informacyjny Gminy Solina zgodnie z art. 13 rozporządzenia RODO 
 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Solina, z siedzibą w ul. Wiejska 2, 38-610 Polańczyk. 

Dane kontaktowe administratora:  

Urząd Gminy Solina z/s w Polańczyku, ul. Wiejska 2, 38-610 Polańczyk, tel.: 13-469-21-18; fax: 13-469-23-21; 

email: urzad@esolina.pl; Inspektorem ochrony danych jest Pan Grzegorz Cioć. 

Dane kontaktowe Inspektora ochrony danych: Urząd Gminy Solina, ul. Wiejska 2, 38-610 Polańczyk, tel. 13-469-21-18; 

fax: 13-469-23-21; email: iodo@esolina.pl; 

Cel przetwarzania danych: wyłonienie wykonawcy w celu udzielenie zamówienia na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 

2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz w związku z Zarządzeniem Nr 0050/49/II/14 Wójta Gminy Solina z dnia 22.05.2014 r. w 

sprawie ustalenia Regulaminu określającego ramowe procedury udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nie 

przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro zwanym dalej „Zarządzeniem”. 

Podstawa prawna przetwarzania: Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) 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 (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych) dalej ”RODO”.  

Publikacja: Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04       https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj. 
 

Odbiorcy danych osobowych: Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą: pracownicy Urzędu Gminy Solina z/s w Polańczyku 

prowadzący przedmiotowe zapytanie ofertowe, osoby którym zostanie udostępniona dokumentacja postępowania w oparciu o 

właściwe przepisy, w szczególności ustawę z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, a także organy lub instytucje 

w szerokim rozumieniu, jeżeli posiadają uprawnienie do pozyskiwania danych osobowych na podstawie przepisów szczególnych 

dotyczących ich działalności.  

Okres przechowywania danych: Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów 

przetwarzania, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach dotyczących instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów 

akt oraz działania archiwów zakładowych, a także z wiążących Gminę Solina wytycznych instytucji dofinansowującej realizacje 

zadania. 

Posiada Pani/Pan: 

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (w tym prawo do uzyskania kopii tych 

danych); 

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych
*
; 

− na podstawie art. 18 ust. 1 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych
**

,  

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych 

osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 

Nie przysługuje Pani/Panu: 

− prawo do usunięcia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO, w związku z art. 17 ust. 3 d) lub e), a także ust. 3 lit. b) -

ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa 

Unii lub prawa państwa członkowskiego,  

− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania 

Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO. 

Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest warunkiem niezbędny do wzięcia

udziału w zapytaniu ofertowym (i ewentualnego zawarcia umowy) realizowanym na podstawie Zarządzenia wydanego 

w wykonaniu obowiązków wynikających z art. 44 ust. 3 ustawy o finansach publicznych.  

W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 

RODO; 

 

Wyjaśnienia:
 

* 
skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy oraz 

nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. 
** 

prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w 

celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. 

 

 



 

 (pieczęć wykonawcy) 

 

 ..............................., dnia .................. 
        (miejscowość) 

Znak: WG.7013.16.2019 

WYPEŁNIA WYKONAWCA 
Tryb postępowania : ZAPYTANIENIE OFERTOWE 

Utworzenie otwartej Strefy Aktywności w miejscowości Myczkowce 
Inwestycja jest dofinansowana ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Rozwoju Małej Infrastruktury 

Sportowo – Rekreacyjnej o Charakterze Wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA) Edycja 2019 

1. Nazwa i adres WYKONAWCY 

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

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

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

 NIP................................................ REGON........................................... TEL/FAX...................................... 

 E-MAIL........................................... 

2. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę netto: ..............................................................................zł 

 słownie netto:  .............................................................................................................................zł 

 cenę brutto:  .............................................................................................................................zł 

 słownie brutto:  .............................................................................................................................zł 

 podatek VAT:  .............................................................................................................................zł 

 słownie podatek VAT :  .............................................................................................................................zł 

3. Oświadczam, Ŝe: 
  1) zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeŜeń, 
  2) jestem  w  pełni  uprawniony  do  zawarcia  niniejszej umowy,  oraz  Ŝe  osoby  podpisujące umowę   
      są prawidłowo umocowane do podejmowania skutecznych zobowiązań w imieniu Wykonawcy, co potwierdza   
      załączone pełnomocnictwo potwierdzone za zgodność z oryginałem; Obowiązek dołączenia pełnomocnictwa   
      nie dotyczy osoby fizycznej działającej we własnym imieniu. 
  3) umowa została prawidłowo zatwierdzona przez właściwe organy Wykonawcy (jeŜeli dotyczy), oraz Ŝe   
      zawarcie i wykonanie umowy jest zgodne z obowiązującym go przepisami, co potwierdza załączony wyciąg  
      z KRS potwierdzony za zgodność z oryginałem.   
  4) akceptuje wzór  umowy, i zobowiązuje się, w przypadku wyboru mojej oferty, do zawarcia umowy w miejscu  
       i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, 

4. Załącznikami do niniejszego formularza, stanowiącymi integralna część oferty, są: 

 … ............................................................................................................................................................ 

 Jednocześnie oświadczam, Ŝe przyjąłem do wiadomości i akceptuję bez zastrzeŜeń, Ŝe: 

 1) Zamawiający moŜe zamknąć postępowanie o udzielenie zamówienia bez dokonania wyboru 
najkorzystniejszej oferty, jeŜeli: 

  a) złoŜone oferty są niezgodne z treścią zapytania, 

  b) cena najkorzystniejszej oferty przewyŜsza kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na 
realizację zamówienia, i kwota ta nie moŜe zostać zwiększona, 

  c) wystąpią inne waŜne przyczyny powodujące, Ŝe wybór wykonawcy nie leŜy w  interesie publicznym, 
czego nie moŜna było przewidzieć w chwili wysłania zapytania ofertowego, 

 2)  nie przysługują mi do Zamawiającego Ŝadne roszczenia związane z zamknięciem postępowania bez 
wyboru wykonawcy. 

 

……….........……,dnia…………... 

 

 

 ………………………………… 

(podpis osoby uprawnionej) 

(pieczęć Wykonawcy) 


