
Popielów, 18.05.2021 r. 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 
Koszenie poboczy dróg gminnych na terenie Gminy Popielów w 2021 r. 

I. ZAMAWIAJĄCY 

Nazwa zamawiającego: Gmina Popielów 

Adres zamawiającego: ul. Opolska 13, 46-090 Popielów 

NIP: 9910312563 

Telefon: (77) 427 58 22  

Faks: (77) 427 58 38 

e-mail: kancelaria@popielow.pl 

Postępowanie prowadzone jest bez zastosowania ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych – 

wartość zamówienia nie przekracza kwoty 130 000 zł. 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na dwukrotnym wykaszaniu poboczy 

dróg gminnych na terenie Gminy Popielów w 2021 r. 

2. Długość wszystkich odcinków dróg – 38 320,00 mb (jedno koszenie), o szerokości koszenia 1 m; 

cały przedmiot zamówienia obejmuje 76 640,00 mb (dwukrotne koszenie) o szerokości 1 m; 

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: zgodnie z załączonym zestawieniem dróg (załącznik 

nr 1 do zapytania ofertowego). 

4. Przedmiotowe odcinki zostaną wskazane wyłonionemu w postępowaniu Wykonawcy przed 

przystąpieniem do prac; 

5. Rozliczenie odbywać się będzie każdorazowo po wykonaniu i odebraniu jednorazowego koszenia 

wszystkich odcinków; 

6. Po wyborze najkorzystniejszej oferty w przeprowadzonym postępowaniu, Zamawiający zawrze 

umowę z wyłonionym w postępowaniu Wykonawcą. 

7.  

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

1. I koszenie: do dnia 15.06.2021 r. 

2. II koszenie: do dnia 31.08.2021 r. 

IV. KRYTERIA OCENY OFERTY 

Cena ofertowa – 100 % 

V. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

3. Zamawiający nie wymaga oraz nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
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4. Oferent powinien stworzyć ofertę zawierającą cenę (kwota brutto) za cały przedmiot zamówienia 

(tj. za 76 640,00 mb).  Wykonawca zobowiązany jest również do podania w ofercie stawki podatku 

VAT obowiązującej dla przedmiotowego zamówienia. 

5. Oferta powinna być:  

1) opatrzona pieczątką firmową, 

2) posiadać datę sporządzenia, 

3) zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP, 

4) zawierać cenę oferty brutto za realizację całego przedmiotu zamówienia, która stanowić 

będzie wynagrodzenie ryczałtowe,  

5) podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy, zgodnie z formą 

reprezentacji oferenta określoną w rejestrze handlowym lub innym dokumencie właściwym 

dla formy organizacji firmy oferenta; 

VI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 

1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: 

zp1@popielow.pl lub faksem na nr (77) 427 58 38, poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na 

adres:  

Urząd Gminy Popielów, 

ul. Opolska 13, 46-090 Popielów, (sekretariat) 

do dnia 25.05.2021 r. do godz. 15:30 

2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane (oferty odrzucone). 

VII. DODATKOWE INFORMACJE 

1. Strony dopuszczają możliwość dokonywania zmian treści zawartej umowy za zgodą obu stron. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podawania przyczyny 

oraz zakończenia postępowania bez wyboru żadnej oferty. 

3. Dodatkowe informacje udzielane są w Urzędzie Gminy Popielów, ul. Opolska 13, 46-090 Popielów 

pokój nr 12 lub pod nr tel.: 

 77 427 58 51 – Mateusz Macioszek (w zakresie merytorycznym) 

 77 427 58 52 – Beata Kupczyk (w zakresie proceduralnym) 

 77 427 58 23 – Tomasz Jonek (w zakresie proceduralnym) 

VIII. INFORMACJA DOT. RODO 

1. 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), 

dalej „RODO”, informuję, że:  

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy w 

Popielowie z/s. ul. Opolska 13, 46-090 Popielów jest Wójt Gminy Popielów zwany dalej 

Administratorem Danych Osobowych (ADO); 

2) W Urzędzie Gminy w Popielowie wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych (IOD): Kontakt 

listowny z IOD: Urząd Gminy w Popielowie, ul. Opolska 13, 46-090 Popielów, kontakt e-mail: 

iod@popielow.pl 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 

związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego; 

4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 

zostanie dokumentacja postępowania;  

mailto:zp1@popielow.pl
mailto:iod@popielow.pl


5) Dane osobowe będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy a następnie przez 

5 lat, począwszy od 1 stycznia roku kalendarzowego następującego po zakończeniu okresu 

obowiązywania umowy, albo 10 lat od czasu rozliczenia dofinansowania dla przedmiotowego 

przedmiotu zamówienia - w przypadku zamówień współfinansowanych ze środków UE chyba, 

że niezbędny będzie dłuższy okres przetwarzania, np. z uwagi na dochodzenie roszczeń lub 

inny obowiązek wymagany przez przepisy prawa powszechnie obowiązującego. Okresy te 

dotyczą również Wykonawców, którzy złożyli oferty i nie zostały one uznane, jako 

najkorzystniejsze (nie zawarto z tymi Wykonawcami umowy); 

6) obowiązek podania przez osobę fizyczną danych osobowych bezpośrednio jej dotyczących 

jest wymogiem określonym w przepisach wytycznych, związanym z udziałem w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają 

z wytycznych; 

7) W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

8) Posiada Pani/Pan: 

a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana 

dotyczących; 

b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych, przy 

czym skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy 

w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz 

jego załączników; 

c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania 

danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, 

przy czym 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;  

d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 

Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 

RODO; 

9) nie przysługuje Pani/Panu: 

a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 

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

c) 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. 

IX. ZAŁĄCZNIKI 

1. Zestawienie dróg 

Zatwierdzam: 

Wójt Gminy 

/-/ Sybilla Stelmach 

………………………………………………….. 
podpis kierownika jednostki 
zamawiającej 
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