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IZF.271.2.15.2019                                                                     Leszno, dnia 05 sierpnia 2019 r. 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

I. ZAMAWIAJĄCY: GMINA LESZNO 

adres: Aleja Wojska Polskiego 21, 05-084 Leszno, NIP: 118-17-89-539, 

reprezentowana przez Wójta Gminy - Pana Grzegorza Banaszkiewicza,  

nr tel. 22 725 80 05, fax 22 725 85 52, działając na podstawie art.4 pkt.8 ustawy Prawo 

zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz 1986) oraz zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy 

Leszno Nr 63/2016 z dnia 12.05.2016 r. 

 

Zaprasza do złożenia oferty na: 

„Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad budową punktów świetlnych  

na terenie gminy Leszno” 

 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Pełnienie nadzoru inwestorskiego ma na celu prawidłowe przeprowadzenie zadań 

inwestycyjnych zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi w SIWZ 

dotyczącej wyboru wykonawców robót budowlanych, umowach wykonawczych oraz 

zgodnie z zasadami wiedzy technicznymi i przepisami prawa.   

2. Pełnienie nadzoru inwestorskiego zostało podzielone na dwie Części: 

2.1.  Część I - obejmuje pełnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji następujących 

zadań inwestycyjnych: 

1) „Budowa punktów świetlnych przy drodze powiatowej Gawartowa Wola, 

Trzciniec”; 
Inwestycja swoim zakresem obejmuje wykonanie szafki kablowej oświetlenia ulicznego 

„SOK”, linii napowietrzno-kablowej nN typu AsXSn 2x25 mm2 – YAKXS 4x25mm2 

oraz latarni oświetlenia ulicznego.  

Projektowana inwestycja zostanie wykonana z podziałem na dwa etapy: 

a) Zasilenie z istniejącego obwodu oświetleniowego (od Gawartowej Woli do rowu): 

linia kablowa typu YAKXS 4x25mm2 o całkowitej długości kabla 234 m + 

bednarka uziemiająca FeZn 25x4 mm długości 209 m, 7 szt. latarni,  

b) Zasilenie z nowo wybudowanej skrzynki oświetlenia ulicznego (od rowu w 

kierunku Trzcińca): linia kablowa typu YAKXS 4x25mm2 o całkowitej długości 

kabla 479 m + bednarka uziemiająca FeZn 25x4 mm długości 238 m, 14 szt. 

latarni, szafka oświetlenia ulicznego „SOK”. 

2) „Budowa punktów świetlnych w ulicy Wiśniowej we wsi Wólka”; 

Inwestycja swoim zakresem obejmuje wykonanie szafki kablowej oświetlenia ulicznego 

„SOK”, linii kablowej nN typu YAKXS 4x25mm2 oraz latarni oświetlenia ulicznego: 

linia kablowa typu YAKXS 4x25mm2 o całkowitej długości kabla 201 m + bednarka 

uziemiająca FeZn 25x4 mm długości 185 m, 6 szt. latarni. 

3)  „Budowa punktów świetlnych we wsiach Wilków i Wilkowa Wieś”. 

Inwestycja swoim zakresem obejmuje wykonanie szafki kablowej oświetlenia 

ulicznego „SOK”, linii kablowej nN typu YAKXS 4x25mm2 oraz latarni oświetlenia 

ulicznego: linia kablowa typu YAKXS 4x25mm2 o całkowitej długości kabla 860 m + 

bednarka uziemiająca FeZn 25x4 mm długości 780 m, 21 szt. latarni. 
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2.2.Część II - obejmuje pełnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji następujących 

zadań inwestycyjnych: 

1) „Budowa punktów świetlnych w ulicach Modrzewiowa, Poziomkowa, Klonowa, 

Gwiaździsta w Wyględach”; 

Inwestycja swoim zakresem obejmuje wykonanie linii napowietrzno-kablowej nN typu 

AsXSn 2x25 mm2 – YAKXS 4x25mm2 oświetlenia ulicznego w ulicy Klonowej i 

Modrzewiowej oraz linii kablowej w ulicy Poziomkowej i Gwiaździstej w następującym 

zakresie: 

a) ul. Klonowa: linia napowietrzna nN typu AsXSn 2x25 mm2 o długości 22m, linia 

kablowa typu YAKXS 4x25mm2 o całkowitej długości kabla 167 m + bednarka 

uziemiająca FeZn 25x4 mm długości 147 m, 5 szt. latarni,  

b) ul. Modrzewiowa: linia napowietrzna nN typu AsXSn 2x25 mm2 o długości 22m, 

linia kablowa typu YAKXS 4x25mm2 o całkowitej długości kabla 163 m + 

bednarka uziemiająca FeZn 25x4 mm długości 138 m, 5 szt. latarni, 

c) ul. Poziomkowa: linia kablowa typu YAKXS 4x25mm2 o całkowitej długości kabla 

159 m + bednarka uziemiająca FeZn 25x4 mm długości 139 m, 4 szt. latarni, 

d) ul. Gwiaździsta: linia kablowa typu YAKXS 4x25mm2 o całkowitej długości kabla 

95 m + bednarka uziemiająca FeZn 25x4 mm długości 89 m, 3 szt. latarni. 

2) „Budowa punktów świetlnych we wsi Szadkówek”; 

Inwestycja swoim zakresem obejmuje wykonanie linii kablowej nN typu YAKXS 

4x25mm2 oraz latarni oświetlenia ulicznego: linia kablowa typu YAKXS 4x25mm2   

o całkowitej długości kabla 626 m + bednarka uziemiająca FeZn 25x4 mm długości 579 

m, 15 szt. latarni. 

3) „Budowa punktów świetlnych we wsi Wiktorów”. 

Inwestycja swoim zakresem obejmuje wykonanie linii napowietrzno-kablowej nN typu 

AsXSn 2x25 mm2 – YAKXS 4x25mm2 oświetlenia ulicznego: linia napowietrzna nN 

typu AsXSn 2x25 mm2 o długości 20m, linia kablowa typu YAKXS 4x25mm2   

o całkowitej długości kabla 160 m + bednarka uziemiająca FeZn 25x4 mm długości 144 

m, 5 szt. latarni, 

 

3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Wykonawca może złożyć 

ofertę na jedną lub dwie Części. 

4. Pełnienie nadzoru inwestorskiego zgodnie ze załączonym wzorem umowy. 

Dokumentacja dotycząca wykonania robót budowlanych dostępna jest na stronie 

Zamawiającego, w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP), pod numerem sprawy 

IZF.271.1.12.2019:  

http://www.leszno.bipgminy.pl/public/?id=183826 

 

III. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:  

Od dnia podpisania umowy do dnia 16 grudnia 2019 r. (dla każdej z Części). 

  

IV. OSOBA UPOWAŻNIONA DO KONTAKTÓW Z WYKONAWCAMI:  

Pani Katarzyna Fronczak – nr tel. (022) 725-80-05 wew. 107,  

Pani Agnieszka Kołnierzak – nr tel. (022) 725-80-05 wew. 108. 

 

 

 

 

http://www.leszno.bipgminy.pl/public/?id=183826
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V. WARUNKI, KTÓRE MUSI SPEŁNIAĆ WYKONAWCA:  

Wykonawca wyznaczy do zapewnienia pełnego nadzoru inwestorskiego osobę pełniącą 

funkcję Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, posiadającą uprawnienia budowalne do 

pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, do kierowania robotami 

budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 

elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń, zgodnie z art. 25 i art. 26 

ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186) oraz 

aktualne zaświadczenie o przynależności do odpowiedniej Izby Inżynierów 

Budownictwa.  

 

VI. WYKAZ DOKUEMNTÓW, KTÓRE MUSI ZŁOŻYĆ WYKONAWCA W 

CELU SPEŁNIENIA WARUNKÓW:  

Wykonawca wraz z ofertą przedłoży uprawnienia budowalne do pełnienia samodzielnej 

funkcji technicznej w budownictwie, do kierowania robotami budowlanymi w 

specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i 

elektroenergetycznych bez ograniczeń, oraz aktualne zaświadczenie o przynależności 

do odpowiedniej Izby Inżynierów Budownictwa dla osoby pełniącej funkcję 

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.  

 

VII. MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY:  

Ofertę należy złożyć do dnia 13.08.2019 r, do godz. 12.00 za pośrednictwem poczty 

elektronicznej na adres: zamowieniapubliczne@gminaleszno.pl lub 

akolnierzak@gminaleszno.pl 

 

VIII. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY: ofertę należy sporządzić w formie 

pisemnej, w języku polskim, zgodnie z załączonymi formularzami. 

 

IX. WARUNKI PŁATNOŚCI:  

Zamawiający przewiduje płatności częściowe po wykonaniu i podpisaniu 

bezusterkowego protokołu odbioru robót każdego zadania inwestycyjnego, w zakresie 

danej Części.   

 

X. KRYTERUM WYBORU OFERTY 

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium:  

Cena ofertowa  - 100% (dla każdej z Części). 
 

XI. POSTANOWIENIA OGÓLNE: 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania na 

każdym etapie bez podania przyczyny, a także do pozostawienia postępowania bez 

wyboru oferty.  

2. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą 

rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.  

3. Zamawiający powiadomi w formie pisemnej, mailem, o wyniku zapytania 

ofertowego i wyborze oferty. 

4. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją 

ofertę. 

5. Po wyborze oferty zostanie zawarta umowa z Wykonawcą wg. załączonego wzoru. 

 

mailto:zamowieniapubliczne@gminaleszno.pl
mailto:akolnierzak@gminaleszno.pl
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Załączniki: 

1. Formularz ofertowy wraz z oświadczeniem wykonawcy.  

2. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych.  

3. Wzór umowy.  

 

Sporządziła: Katarzyna Fronczak 

                                                                                        

 

 

 Zatwierdził: 

 Wójt Gminy Leszno 

                Grzegorz Banaszkiewicz 
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IZF.271.2.15.2019  Załącznik nr 1  

FORMULARZ OFERTOWY 

 

                                                                                                Gmina Leszno 

                                                                                          Al. Wojska Polskiego 21 

                         05-084 Leszno 

W nawiązaniu do zapytania ofertowego na: 

„Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad budową punktów świetlnych  

na terenie gminy Leszno” 

 

Nazwa i adres Wykonawcy: 

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

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

Numer telefonu Wykonawcy………………………………………………………………....... 

Adres mailowy Wykonawcy ………………………………………………………………....... 

 

Wykonawca oferuje pełnienie nadzoru inwestorskiego za kwotę (wypełnić dla Części, na którą 

Wykonawca składa ofertę):   

1. Część I: 

Kwota …………… zł netto,  

Kwota brutto przy zastosowaniu 23% stawki podatku VAT wynosi ………….. zł; 

w tym kwota za pełnienie nadzoru inwestorskiego and realizacją poszczególnych zadań: 

1) „Budowa punktów świetlnych przy drodze powiatowej Gawartowa Wola, Trzciniec”: 

kwota netto…………………, kwota brutto……………….. 

2) „Budowa punktów świetlnych w ulicy Wiśniowej we wsi Wólka”; 

kwota netto…………………, kwota brutto……………….. 

3) „Budowa punktów świetlnych we wsiach Wilków i Wilkowa Wieś”. 

kwota netto…………………, kwota brutto……………….. 

2. Część II: 

Kwota …………… zł netto,  

Kwota brutto przy zastosowaniu 23% stawki podatku VAT wynosi ………….. zł; 

w tym kwota za pełnienie nadzoru inwestorskiego and realizacją poszczególnych zadań: 

1) „Budowa punktów świetlnych w ulicach Modrzewiowa, Poziomkowa, Klonowa, 

Gwiaździsta w Wyględach”; 

kwota netto…………………, kwota brutto……………….. 

2) „Budowa punktów świetlnych we wsi Szadkówek”; 

kwota netto…………………, kwota brutto……………….. 

3) „Budowa punktów świetlnych we wsi Wiktorów”. 

kwota netto…………………, kwota brutto……………….. 
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Wykonawca wyznacza do realizacji zamówienia, Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w osobie 

p. .…………………………………………………….posiadającego uprawnienia budowalne 

do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, 

instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń 

nr…………………………………………. oraz aktualne zaświadczenie o przynależności do 

odpowiedniej Izby Inżynierów Budownictwa. (do oferty dołączyć należy kopię uprawnień 

budowlanych oraz aktualne zaświadczenie przynależności do izby). 

 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY  

1. Oświadczam, że uważamy się za związanych ofertą przez czas wskazany w zapytaniu 

ofertowym. 

2. Oświadczam, że postanowienia umowy zostały przez nas zaakceptowane bez zastrzeżeń i 

zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy w miejscu i 

terminie wyznaczanym przez Zamawiającego.   

 

Załączniki: 

1. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych (Załącznik nr 2) 

 

 

 

 

 

               ……………………… 

                   Podpis osoby upoważnionej  
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IZF.271.2.15.2019  Załącznik nr 2  

 

  KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU  

DANYCH OSOBOWYCH 

 

Zamawiający informuje, że 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.U.UE.L.2016.1 19.1 z dnia 04.05.2016 

r.; dalej „RODO”): 

 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Leszno; dane kontaktowe: ul. Wojska 

Polskiego 21, 05-084 Leszno, tel.: (22) 725 80 05, e-mail: urzad@gminaleszno.pl; kontakt z Inspektorem 

Danych Osobowych: e mail: iod@gminaleszno.pl, tel.: 572 449 455; Pani/Pana dane osobowe 

przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1lit. c RODO w celu związanym  

z postępowaniem pn.: „Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad budową punktów świetlnych na 

terenie gminy Leszno” prowadzonym na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy Pzp, zgodnie z 

Zarządzeniem Wójta Gminy Leszno Nr 63/2016 z dnia 12.05.2016 r. 

 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 

dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Pzp; 

 Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane podmiotom upoważnionym na mocy obowiązujących 

przepisów prawa; z zachowaniem zasad określonych w RODO i uwzględnieniem przepisów 

dotyczących informacji prawem chronionej; 

 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres  

4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy 

przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 

 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest 

wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy 

Pzp; 

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

zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO; 

 posiada Pani/Pan: 

o na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 

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

o 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; 

o 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: 

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

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

o 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 

 

 

Potwierdzam otrzymanie klauzuli informacyjnej  

o przetwarzaniu danych osobowych:  

 

 

 

 

 

 

…………………………………………… 

                          /podpis/   

mailto:urzad@gminaleszno.pl

