Sprawa nr 1/2022

Zapytanie ofertowe
z dnia 23.03.2022 r.
Przemysłowy Instytut Maszyn Budowlanych Sp. z o.o. w Kobyłce
zaprasza do składania ofert na realizację zamówienia:
„Budowa stacji zagazowania ciekłym azotem
w Przemysłowym Instytucie Maszyn Budowlanych Sp. z o.o. ”.
I.

INFORMACJE O ZAMAWIAJĄCYM
Przemysłowy Instytut Maszyn Budowlanych Sp. z o.o.
ul. Napoleona 2, 05-230 Kobyłka
REGON 141384698, NIP 125-00-00-237
adres poczty elektronicznej pimb@pimb.com.pl
strona internetowa www.pimb.com.pl
numer telefonu (022) 786 23 26
numer faxu (022) 786 18 30
godziny urzędowania od 700 do 1500

II.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie stacji zagazowania ciekłym azotem
w Przemysłowym Instytucie Maszyn Budowlanych Sp. z o.o. w Kobyłce, ul. Napoleona
2, obejmujące następujący zakres prac:
Zadanie I
Rozbiórka zbiorników:
 rozbiórka dwóch zbiorników żelbetowych
 utylizacja materiałów rozbiórkowych
 zasypanie wykopu piaskiem.
Zadanie II
Budowa:
 wykonanie fundamentów pod zbiorniki i parownicę zgodnie z projektem
 wykonanie utwardzonego stanowiska postojowego do rozładunku cystern oraz wokół
fundamentów zgodnie z projektem
 wykonanie instalacji elektrycznej i uziomu otokowego zgodnie z projektem
 wykonanie ogrodzenia stacji zagazowania zgodnie z projektem
Zadanie III
Odbiory:
 wykonanie pomiarów instalacji elektrycznej i uziemienia
 przygotowanie i przekazanie dokumentacji powykonawczej w wersji papierowej
 prowadzenie dziennika budowy i rozbiórki
 odbiór końcowy przedmiotu zamówienia potwierdzony protokołem
 skompletowanie i dostarczenie niezbędnych dokumentów wymaganych przy
zgłoszeniu inwestycji do użytkowania
 udział w odbiorze do użytkowania inwestycji

2.

W zakres prac nie wchodzi instalacja zbiornika i parownicy wraz z pracami przyłączenia
ich do urządzenia odbiorczego(lasera).
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3.
4.

Realizacja zamówienia ma być wykonana jako inwestycja „pod klucz” zgodnie
z dokumentacją rozbiórki i projektem budowlanym dedykowanym do inwestycji
z wykluczeniem instalacji zbiornika i parownicy.
Koszty uzyskania wszystkich dokumentów do realizacji przedmiotu zamówienia
obciążają Wykonawcę.

III. WARUNKI WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH:
1. Wszystkie roboty muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami i
normami. Zamawiający będzie żądał zastosowania do realizacji zamówienia materiałów
w gatunku I opatrzonych niezbędnymi świadectwami i dopuszczeniami do stosowania.
Dokumenty dotyczące zastosowanych materiałów Wykonawca będzie obowiązany
przekazywać Zamawiającemu po zakończeniu inwestycji.
2. Odbiór końcowy przedmiotu zamówienia musi być opatrzony niezbędnymi
zaświadczeniami i protokołami.
3. Zamawiający żąda, przed złożeniem oferty, wizji lokalnej w terenie objętym przedmiotem
zamówienia. Wykonanie tego żądania Wykonawcy potwierdzą stosownym
oświadczeniem zawartym w załączniku Nr 1 .
IV. ZASTRZEŻENIA ZAMAWIAJĄCEGO
1. Postępowanie nie jest udzielane na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 tj.).
2. Zamówienie nie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej.
3. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
4. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się tylko Wykonawcy, którzy złożą ofertę
zgodnie z warunkami niniejszego Zapytania ofertowego.
5. Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia wykonania zadania podwykonawcom.
W takiej sytuacji Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części
zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom i podania przez Wykonawcę
firm podwykonawców
6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert
 częściowych.
 wariantowych.
7. Nie przewiduje się zawarcia umowy ramowej.
8. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania Wykonawcy do złożenia wyjaśnień
w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. Niezłożenie wyjaśnień w określonym
przez Zamawiającego terminie oraz w wymaganej formie będzie podstawą do
odrzucenia oferty.
9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia dodatkowych negocjacji
warunków realizacji zamówienia z wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę.
10. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania w przypadku, gdy
cena najkorzystniejszej oferty przekroczy kwotę przewidzianą na sfinansowanie
zamówienia.
11. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania na każdym etapie
bez podawania przyczyny. Unieważnienie nie powoduje żadnych roszczeń ze strony
Wykonawcy.
V.

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Zamówienie ma być zrealizowane w terminie do dnia 30.09.2022 r.

VI. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający warunki udziału
w postępowaniu tzn.:
1) posiadanie kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności
zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów; O udzielenie zamówienia mogą
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ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące posiadania uprawnień do
wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają
obowiązek ich posiadania. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu
będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia
Wykonawcy.
2) potencjał techniczny - O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy
spełniają warunki, dotyczące dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym.
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonywana na
zasadzie spełnia/ nie spełnia na podstawie oświadczenia Wykonawcy.
3) osoby zdolne do wykonania zamówienia - O udzielenie zamówienia mogą ubiegać
się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące dysponowania osobami
zdolnymi do wykonywania zamówienia, w tym co najmniej jedną osobą posiadającą
odpowiednie uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w
zakresie zamówienia. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie
dokonywana na zasadzie spełnia/ nie spełnia na podstawie oświadczenia
Wykonawcy
4) wiedza i doświadczenie O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy,
którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia, w tym
wykażą się wykonaniem w okresie ostatnich 2 lat od daty składania ofert, a jeżeli
okres prowadzenia działalności gospodarczej jest krótszy to w tym okresie, m.in. 2
zrealizowanych inwestycji budowlanych o łącznej wartości nie mniejszej niż
50 000,00 zł bruto. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie
dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia Wykonawcy
oraz informacji zawartych w Załączniku Nr 4 „Wykaz robót budowlanych”.
5) w zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej,
Wymagane jest posiadanie dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia. oraz Wykonawcy:
6) którzy nie wyrządzili szkody stanowiącej 5% lub więcej wartości realizowanego
zamówienia nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, stwierdzonej
orzeczeniem sądu oraz którzy nie zostali zobowiązani do zapłaty kary umownej
wynoszącej 5% lub więcej wartości realizowanego zamówienia i orzeczeniem sądu,
które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania;
7) w stosunku do których nie otwarto likwidacji i nie ogłoszono upadłości lub którzy po
upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli
układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego;
8) którzy nie zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie
społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków, gdy uzyskali oni przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
9) których nie skazano prawomocnie za przestępstwo popełnione w związku
z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób
wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo
przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne
przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także
przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo
związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego
(dot. osób fizycznych, wspólnika spółki jawnej, partnera lub członka zarządu spółki
partnerskiej, komplementariusza spółki komandytowej, komplementariusza spółki
komandytowo-akcyjnej);
10) których urzędujących członków organu zarządzającego nie skazano prawomocnie za
przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia,
przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących prace zarobkową, przestępstwo
przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi
gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści
Strona 3

Sprawa nr 1/2022

majątkowych a także z przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w
zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub
przestępstwa skarbowego (dot. osób prawnych);
11) w stosunku do których sąd nie orzekł zakazu ubiegania się o zamówienia,
na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny
zabronione pod groźbą kary (dot. podmiotów zbiorowych);
12) którzy nie wykonywali bezpośrednio czynności związanych z przygotowaniem
prowadzonego postępowania ani nie posługiwali się w celu sporządzenia oferty
osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba, że udział tych
Wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji;
13) którzy w okresie 2 lat przed wszczęciem postępowania nie odmówili podpisania
z Zamawiającym umowy na warunkach określonych w złożonej ofercie;
14) którzy w okresie 2 lat przed wszczęciem postępowania nie uchylali się od realizacji na
rzecz Zamawiającego obowiązków wynikających z zawartych umów oraz realizowali
zamówienia udzielone przez Zamawiającego z należytą starannością.
2. Ocena spełniania przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu, zostanie
dokonana w oparciu o dokumenty wymienione w punkcie VI. niniejszego Zapytania.
Ocena będzie dokonywana na zasadzie spełnia/nie spełnia.
3. W przypadku, gdy o zamówienie ubiegają się Wykonawcy występujący wspólnie,
warunki, o których mowa w ust. 1 pkt 1-5) muszą spełniać łącznie, pozostałe warunki –
każdy z Wykonawców.
VII. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W
POSTĘPOWANIU I BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA
1. Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki:
1) Formularz Ofertowy wypełniony i podpisany przez Wykonawcę (Załącznik Nr 1 do
Zapytania ofertowego)
2) Oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (według
Załączników nr 2 i 3 do Zapytania ofertowego)
3) Odpis z właściwego rejestru, lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, wystawiony nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Wykonawca nie
jest zobowiązany do powyższego dokumentu, jeżeli znajduje się on w posiadaniu
zamawiającego lub zamawiający może go uzyskać z pomocą bezpłatnych
i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych
w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności
podmiotów realizujących zadania publiczne ( t.j. z 2021 r. poz. 2070 t.j.).
4) Dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej
z przedmiotem zamówienia.
5) Wykaz robót budowlanych (zgodnie z Załącznikiem nr 4 do Oferty) – realizacja m.in.
2 zrealizowanych inwestycji budowlane o łącznej wartości nie mniejszej niż
50 000,00 zł brutto oraz realizacją w ciągu 2 ostatnich lat od daty składania ofert,
a jeżeli okres prowadzenia działalności gospodarczej jest krótszy to w tym okresie,
min. 2 inwestycji budowlanych o łącznej wartości nie mniejszej niż 50 000,00 PLN.
Do
wykazu
usług
należy
dołączyć
kopie dokumentów potwierdzających, że te usługi zostały wykonane należycie.
Jedna usługa – oznacza usługę wykonywaną na podstawie jednej umowy.
6) Wzór umowy – Zaakceptowany przez wykonawcę Wzór umowy.
2. Postanowienia dotyczące składanych dokumentów:
a) Dokumenty w niniejszym postępowaniu powinny być składane w oryginale lub kopii
poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę/osoby
uprawnione do podpisania oferty z dopiskiem „za zgodność z oryginałem”.
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b)
c)
d)
e)

f)

Oferta, składane dokumenty oraz oświadczenia podpisane przez upoważnionego
przedstawiciela Wykonawcy wymagają załączenia właściwego pełnomocnictwa lub
umocowania prawnego.
Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane z tłumaczeniem na język
polski, poświadczonym przez Wykonawcę.
Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej
kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu
jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości.
Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim
przypadku ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo
reprezentowania i zawarcia umowy. Przepisy dotyczące Wykonawców stosuje się
odpowiednio do Wykonawców występujących wspólnie. Do oferty należy dołączyć
pełnomocnictwo, z którego wyraźnie powinno wynikać do jakich czynności
pełnomocnik jest upoważniony.
Jeżeli Wykaz lub inne złożone dokumenty budzą wątpliwości Zamawiającego może
zwrócić się on do właściwego podmiotu, na rzecz którego były one wykonywane
o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie.

VIII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z
WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW.
1) Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Zapytania
ofertowego. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie
później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert – pod warunkiem, że
wniosek o wyjaśnienie treści Zapytania ofertowego wpłynął do Zamawiającego nie
później niż do dnia: 22.04.2022 r.
2) Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Wykonawcy
przekazują pisemnie lub drogą elektroniczną na adres e-mail pimb@pimb.com.pl
3) Każda ze stron na żądanie drugiej, niezwłocznie potwierdzi fakt ich otrzymania.
4) W korespondencji należy powoływać się na nr sprawy 1/2022
5) W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed
upływem terminu składania ofert, zmodyfikować treść Zapytania ofertowego. Dokonana
w ten sposób modyfikacja zostanie zamieszczona na stronie internetowej
Zamawiającego. Każda wprowadzona zmiana staje się integralną częścią Zapytania
ofertowego.
IX. OSOBY UPRAWNIONE DO KONTAKTOWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI.
W zakresie przedmiotu zamówienia – Główny specjalista ds. administracyjnotechnicznych Marek Kalinko 785 551 913
Fax 022 786 18 30; email pimb@pimb.com.pl
X. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ.
1. Wykonawca zostaje związany ofertą przez okres 30 dni.
2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
3. W uzasadnionych przypadkach na co najmniej 7 dni przed upływem terminu związania
ofertą, Zamawiający może raz zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na
przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, lecz nie dłuższy niż 60 dni.
XI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT
1. Treść oferty musi odpowiadać treści Zapytania ofertowego.
2. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.
3. Oferta oraz wymagane formularze, oświadczenia i wykazy składane wraz z ofertą
wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy w obrocie
gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym oraz przepisami prawa. Ofertę może
podpisać pełnomocnik Wykonawcy, jeżeli do oferty zostanie dołączone pełnomocnictwo
w oryginale lub poświadczone notarialnie za zgodność z oryginałem. Podpisy złożone
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przez Wykonawcę powinny być opatrzone czytelnym imieniem i nazwiskiem lub
pieczęcią imienną.
4. Załączone do oferty dokumenty muszą być przedłożone w formie oryginałów bądź
kserokopii poświadczonej „za zgodność z oryginałem” przez Wykonawcę na każdej
zapisanej stronie kserowanego dokumentu. Podpisy winny być opatrzone czytelnym
imieniem i nazwiskiem lub pieczęcią imienną.
5. Oferta powinna być napisana w języku polskim, pismem maszynowym, komputerowym
lub ręcznym, w sposób czytelny.
6. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby
podpisującej ofertę.
7. Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej zamkniętej kopercie. Koperta winna być
zaadresowana do Zamawiającego, na adres podany w pkt. I niniejszego Zapytania
ofertowego i opatrzona nazwą, dokładnym adresem Wykonawcy oraz oznaczona
w sposób następujący „Oferta na budowę stacji zagazowania ciekłym azotem w PIMB
Sp. z o.o.. Sprawa nr 1/2022” .
8. Zamawiający
nie
ponosi
odpowiedzialności
za
zdarzenia
wynikające
z nienależytego oznakowania koperty.
9. Jeżeli
oferta zawiera informacje
stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa,
w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, powinny być
umieszczone w osobnej wewnętrznej kopercie zatytułowanej TAJEMNICA
PRZEDSIĘBIORSTWA.
10. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w druku oferty części
zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i nazw firm.
11. Każdy Wykonawca może złożyć jedną ofertę.
12. W przypadku, gdy ofertę składa kilka podmiotów, oferta musi spełniać warunki:
a) winna być podpisana przez każdego z wykonawców występujących
wspólnie/partnerów lub przez upoważnionego przedstawiciela/partnera wiodącego.
b) upoważnienie/pełnomocnictwo do pełnienia funkcji przedstawiciela/partnera
wiodącego wymaga podpisu prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego
z Wykonawców występujących wspólnie/partnerów. Upoważnienie/pełnomocnictwo
(w oryginale lub poświadczone notarialnie za zgodność z oryginałem) należy
załączyć do oferty.
c) przedstawiciel/partner wiodący winien być upoważniony do reprezentowania
Wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub reprezentowania
w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia.
d) podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarna odpowiedzialność za
niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań.
e) jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
zostanie wyłoniona w prowadzonym postępowaniu jako najkorzystniejsza,
Zamawiający może zażądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia,
umowy regulującej współpracę tych Wykonawców, podpisanej przez wszystkich
Wykonawców, przy czym termin, na jaki została zawarta nie może być krótszy niż
termin realizacji zamówienia.
XII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA
1. Oferty należy przesłać/składać do dnia 29.04.2022 r. do godz. 11.00, na adres
Zamawiającego:
Przemysłowy Instytut Maszyn Budowlanych Sp. z o.o.
ul. Napoleona 2, 05-230 Kobyłka
sekretariat DN.
2. Wykonawca może wprowadzić zmiany do oferty przed upływem terminu do składania
ofert. W treści oferty zmieniającej można zamieścić uzupełniające informacje o zmianach
w ofercie pierwotnej. Składanie ofert zmieniających podlega tym samym zasadom, co
składanie ofert pierwotnych, przy czym kopertę należy dodatkowo oznaczyć napisem
„ZMIANA OFERTY”.
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3. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać ofertę
z postępowania. Warunkiem skuteczności wycofania oferty będzie dostarczenie
pisemnego oświadczenia Wykonawcy przed upływem terminu składania ofert.
XIII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY.
1. Wykonawca określi cenę za realizację zamówienia zgodnie z Załącznikiem nr 1 –
Formularz oferty. Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana
w PLN cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem podatku VAT.
2. Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty związane
z wykonaniem przedmiotu zamówienia oraz warunkami stawianymi przez
Zamawiającego.
3. Cena może być tylko jedna, nie dopuszcza się wariantowości cen.
4. Zamawiający nie przewiduje możliwości prowadzenia rozliczeń w walutach obcych.
XIV. KRYTERIUM, KTÓRYM ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE
OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY
OFERT.
1. Zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie do szczegółowego
rozpatrywania, jeżeli:
 oferta co do formy opracowania i treści spełnia wymagania określone w Zapytaniu
ofertowym,
 z treści złożonych dokumentów wynika, że Wykonawca spełnia warunki formalne
określone w Zapytaniu ofertowym,
 złożone oświadczenia są aktualne i podpisane przez osoby uprawnione,
 oferta została złożona w określonym przez Zamawiającego terminie.
2. W niniejszym postępowaniu jedynym kryterium oceny ofert jest cena całkowita oferty.
Waga tego kryterium wynosi 100 %.
3. Do obliczenia oceny punktowej w kryterium „cena” zostanie zastosowany wzór:
Cena z oferty najkorzystniejszej
C= ------------------------------------------------ x 100
Cena z oferty badanej
4. Oferta z najniższą ceną uzyska maksymalną liczbę punktów 100.
5. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert
przedstawia taką samą punktację, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te
oferty do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.
Wykonawcy, składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż
zaoferowane w złożonych ofertach.
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XV. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO
WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA
PUBLICZNEGO
1. Umowa w sprawie realizacji zamówienia zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień
wynikających z treści niniejszego Zapytania ofertowego, danych zawartych w Ofercie,
oraz wg Formularza postanowień umowy – Załącznik nr 5.
2. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę.
3. Zamawiający niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zawiadomi Wykonawców
podając w szczególności:
a) nazwę (firmę), siedzibę i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano,
b) uzasadnienie jej wyboru,
c) nazwy(firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty
d) wykonawców, których oferty zostały odrzucone, podając przyczyny odrzucenia oferty.
4. Niezwłocznie, po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści informacje,
o których mowa w pkt. XV ust. 3 pkt a)-b) również na swojej stronie internetowej.
5. W przypadku, gdy okaże się, że Wykonawca, którego oferta została wybrana będzie
uchylał się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą
spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba, że zachodzi
jedna z przesłanek unieważnienia postępowania.
6. W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający
zawiadomi równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie
zamówienia w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania
ofert i którzy złożyli oferty w przypadku unieważnienia postępowania po upływie składania
ofert.
7. W przypadku gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana, przedstawił w niej
nieprawdziwe dane lub będzie uchylał się od zawarcia umowy na warunkach zawartych
w Ogłoszeniu, Zamawiający wybierze tę spośród pozostałych ważnych ofert, która
uzyskała najwyższą liczbę punktów.
XVI. INNE
1. Zamawiający nie przewiduje wpłacenia wadium i nie przewiduje wniesienia
zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
2. Do spraw nieuregulowanych w niniejszym Zapytaniu mają zastosowanie przepisy
Kodeksu Cywilnego
3. 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) RODO informujemy iż, administratorem danych osobowych
pozyskanych od osób fizycznych w związku z prowadzonym postępowaniem jest
Przemysłowy Instytut Maszyn Budowlanych Sp. z o.o.
XVII. ZAŁĄCZNIKI
Załączniki składające się na integralną część zapytania ofertowego:
 Nr 1. Formularz ofertowy,
 Nr 2. Oświadczenie wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału
w postępowaniu (pkt VI ust. 1 pkty 1)-4) Zapytania ofertowego),
 Nr 3. Oświadczenie wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału
w postępowaniu (pkt VI ust. 1 pkty 5)-14) Zapytania ofertowego),
 Nr 4. Wykaz robót budowlanych,
 Nr 5. Formularz postanowień umowy.
Signature Not Verified
Dokument podpisany przez Jacek
Kazimierski
Data: 2022.03.23 08:58:23 CET

ZATWIERDZAM
Prezes Zarządu
Jacek Kazimierski
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Załącznik nr 1

FORMULARZ OFERTOWY
Wykonawca:
……………………………………
……………………………………
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od
podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:
……………………………………
……………………………………
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do
reprezentacji)

………………………………………
(dokładny adres, telefon, fax, e-mail)

W odpowiedzi na Zapytanie ofertowe z dnia 23.03.2022 r. na:
„Budowę stacji zagazowania ciekłym azotem w Przemysłowym Instytucie Maszyn
Budowlanych Sp. z o.o.”
Nr sprawy 1/2022
oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami Zapytania ofertowego, za cenę:
- w kwocie brutto ....................................................... zł
(Słownie
......................................................................................................................................)
w tym kwota podatku VAT ............% ......................................... zł
(Słownie
......................................................................................................................................)
Termin płatności: dni od daty otrzymania faktury.
Termin wykonania zamówienia – .
1. Oświadczamy, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania
zamówienia.
2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami ujętymi w Zapytaniu ofertowym, nie
wnosimy żadnych zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy informacje niezbędne do przygotowania
oferty.
3. Oświadczamy, że uważamy się za związanych z ofertą przez czas wskazany
w Zapytaniu ofertowym z dnia 23.03.2022 r.
4. Oświadczamy, że postanowienia umowy zostały przez nas zaakceptowane
i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy w miejscu
i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
5. Oświadczamy, że:
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a) przedmiot zamówienia wykonamy siłami własnymi*)
b) powierzymy podwykonawcom realizację następujących części zamówienia *)
L.p.

Firma podwykonawcy

Część zamówienia

……………………………………………………………………………………………………………
Załącznikami do niniejszej oferty są:
1. ….....................................................
2. …....................................................
3. …....................................................
4. …....................................................
5. …....................................................
6. …....................................................
7. …....................................................
8. …....................................................
9. …....................................................
10. …....................................................
11. …....................................................
*)

niepotrzebne skreślić

miejscowość data
…............................................

podpis i pieczęć osoby/osób upoważnionych
…...........................................................
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Załącznik nr 2
Wykonawca:
……………………………………
……………………………………
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od
podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CeiDG)

reprezentowany przez:
……………………………………
……………………………………
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do
reprezentacji)

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu określonych
przez Zamawiającego w pkt. VI ust. 1 pkt 1) – 4) Zapytania ofertowego.
W nawiązaniu do Zapytania ofertowego dotyczącego:
„Budowy stacji zagazowania ciekłym azotem w Przemysłowym Instytucie Maszyn
Budowlanych Sp. z o.o.”
działając w imieniu i na rzecz:
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
oświadczam, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego
w pkt. VI ust. 1 pkt 1) – 4) Zapytania ofertowego.
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższym oświadczeniu są aktualne
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji
wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.
…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.
…………………………………………
(podpis osoby lub osób upełnomocnionych
do reprezentowania Wykonawcy)
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Załącznik nr 3
Wykonawca:
……………………………………
……………………………………
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od
podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CeiDG)

reprezentowany przez:
……………………………………
……………………………………
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do
reprezentacji)

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu określonych
przez Zamawiającego w pkt. VI ust. 1 pkty 5)-14) Zapytania ofertowego.
W nawiązaniu do Zapytania ofertowego dotyczącego:
„Budowy stacji zagazowania ciekłym azotem w Przemysłowym Instytucie Maszyn
Budowlanych Sp. z o.o.”.
działając w imieniu i na rzecz:
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
oświadczam, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego
w pkt. VI ust. 1 pkty 5)-14) Zapytania ofertowego
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższym oświadczeniu są aktualne
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji
wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.
…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.
…………………………………………
(podpis osoby lub osób upełnomocnionych
do reprezentowania Wykonawcy)
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Załącznik nr 4
Wykonawca:
………………………………………
………………………………………
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od
podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CeiDG)

reprezentowany przez:
………………………………………
………………………………………
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do
reprezentacji)

WYKAZ ROBÓT BUDOWLANYCH
Oświadczam, że
w okresie ostatnich 2 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności gospodarczej jest krótszy to
w tym okresie, zrealizowaliśmy m.in. 2 inwestycje budowlane o wartości 50 000,00 zł brutto
zgodnie z poniższym wykazem. (Jedno przedsięwzięcie oznacza przedsięwzięcie
wykonywane na podstawie jednej umowy).

L.p. Nazwa
i adres
Zamawiającego

Przedsięwzięcie
(nazwa
i lokalizacja)

Termin
wykonywania
(od…do…)

Wartość
zamówienia
( w zł brutto)

Załącznik (kopie dokumentów potwierdzających, że te usługi zostały wykonane należycie).

Miejscowość, data
…………………..

podpis i pieczęć osoby/osób upoważnionych
…………………………………………..

*niepotrzebne skreślić.
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Załącznik nr 5
Formularz postanowień umowy
U M O W A NR

/

/ 2022

zawarta w dniu ………….pomiędzy:
PRZEMYSŁOWYM INSTYTUTEM MASZYN BUDOWLANYCH Sp. z o.o. w Kobyłce
ul. Napoleona 2 zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd
Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy XIV Wydział Gospodarczy pod numerem
0000302817, NIP 125-00-00-237, Regon 141384698, kapitał zakładowy 6.300.000 zł
reprezentowaną przez:
Prezes Zarządu – Jacek Kazimierski
zwanym dalej Zamawiającym,
a
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
reprezentowaną przez:
1. ………………………………………………………………………………………….
2. ………………………………………………………………………………………….
zwanym dalej Wykonawcą,

W wyniku wyboru oferty złożonej w odpowiedzi na Zapytanie ofertowe z dnia 23.03.2022 r.:
Budowa stacji zagazowania ciekłym azotem w Przemysłowym Instytucie Maszyn
Budowlanych Sp. z o.o - nr sprawy 1/2022, zawarta została umowa o następującej treści:
§1
5.

Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania w terminie do dnia
30 września 2022 r. stacji zagazowania ciekłym azotem w Przemysłowym Instytucie
Maszyn Budowlanych Sp. z o.o. w Kobyłce, ul. Napoleona 2, obejmującego następujący
zakres prac:
Zadanie I
Rozbiórka zbiorników:
 rozbiórka dwóch zbiorników żelbetowych
 utylizacja materiałów rozbiórkowych
 zasypanie wykopu piaskiem.
Zadanie II
Budowa:
 wykonanie fundamentów pod zbiorniki i parownicę zgodnie z projektem
 wykonanie utwardzonego stanowiska postojowego do rozładunku cystern oraz wokół
fundamentów zgodnie z projektem
 wykonanie instalacji elektrycznej i uziomu otokowego zgodnie z projektem
 wykonanie ogrodzenia stacji zagazowania zgodnie z projektem
Zadanie III
Odbiory:
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wykonanie pomiarów instalacji elektrycznej i uziemienia
przygotowanie i przekazanie dokumentacji powykonawczej w wersji papierowej
prowadzenie dziennika budowy i rozbiórki
odbiór końcowy przedmiotu zamówienia potwierdzony protokołem
skompletowanie i dostarczenie niezbędnych dokumentów wymaganych przy
zgłoszeniu inwestycji do użytkowania
udział w odbiorze do użytkowania inwestycji

2. Zamówienie zostanie wykonane zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym
w Zapytaniu ofertowym z dnia 23.03.2022 r. oraz ofertą Wykonawcy stanowiącą Załącznik
nr 1 do niniejszej umowy.
§2
Roboty będące przedmiotem zamówienia będą wykonane przy użyciu sprzętu, urządzeń
i materiałów o jakości odpowiadającej stosownym przepisom, normom, standardom
i warunkom podanym w Zapytaniu ofertowym z dnia 23.03.2022 r.
§3
1. Za wykonanie pracy, o której mowa w § 1 ust.1 strony ustalają wynagrodzenie umowne
netto ……………………… złotych + obowiązujący podatek VAT (…%)……………zł.
Wynagrodzenie
umowne
brutto
…………………………………….
zł
słownie……………………………………….
2. Na kwotę określoną w ust. 1 składają się poszczególne elementy zamówienia zgodnie z
§ 1 ust.1 ,z uwzględnieniem aktualnie obowiązujących stawek podatku VAT. Kwota
określona w ust. 1 zawiera wszelkie koszty związane z realizacją zadania, niezbędne do
jego wykonania, a w szczególności koszty robót przygotowawczych, porządkowych,
zagospodarowania placu budowy i odtworzenia terenu, koszty utrzymania zaplecza
budowy itp..
3. Wynagrodzenie płatne będzie przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturze
w następujących ratach:
a) 80% wynagrodzenia ustalonego w ust. 1 po podpisaniu przez obydwie Strony
protokołu odbioru zamówienia w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury.
b) 20 % ustalonego w ust. 1 po uzyskaniu przez Zamawiającego podpisanego przez
odpowiednie organy protokołu odbioru inwestycji w terminie 14 dni od daty
otrzymania faktury.
§4
1.

2.
3.

Wszelkie roboty nie objęte niniejsza umową, to jest nie opisane w § 1 niniejszej umowy,
nie przewidziane w dokumentacji technicznej, których nie można było wcześniej
przewidzieć, a których wykonanie okazałoby się niezbędne do zrealizowania przedmiotu
umowy, Wykonawca zobowiązany jest wykonać zgodnie z protokółem konieczności
potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru i zaakceptowanym przez Zamawiającego na
podstawie Aneksu do umowy o zamówienie dodatkowe z zastrzeżeniem ust. 4
niniejszego paragrafu.
Bez uprzedniej zgody Zamawiającego wykonywane mogą być jedynie prace niezbędne
do zapewnienia bezpieczeństwa i likwidacji zagrożeń oraz wynikające z konieczności
zapobieżenia awarii.
Roboty dodatkowe będą rozliczane zgodnie z Środowiskowymi Metodami
Kosztorysowania Robót Budowlanych w opracowanym przez Stowarzyszenie
Kosztorysantów Budowlanych.
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4.
5.

Sumaryczna wartość robót dodatkowych nie może przekroczyć 10 % wartości ceny
brutto Umowy.
Wykonawca po wygaśnięciu umowy zobowiązuje się zwrócić teren inwestycji w stanie
niepogorszonym i uporządkowanym.
§5

1.
2.
3.
4.

Zamawiający przekaże protokolarnie Wykonawcy plac budowy w ciągu 14 dni od daty
podpisania Umowy..
Wykonawca ustanawia Kierownika budowy w osobie: ……………………………………...
Zamawiający powołuje Inspektora Nadzoru w osobie: ………………………………………
Funkcje osoby koordynującej prowadzone prace pełnić będzie z ramienia
Zamawiającego: ………………………………………………………….............................. .
§6

1. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania umowy w terminie do dnia 30.09.2022 r.,
która to data jest jednocześnie datą odbioru końcowego przedmiotu umowy
z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.
2. Wykonawca jest zobowiązany do dokonania pisemnego zgłoszenia przedmiotu umowy
do odbioru w terminie co najmniej 14 dni przed datą określoną w ust. 1.
3. Zgłoszenie robót do odbioru jest skuteczne pod warunkiem przedłożenia przez
Wykonawcę dokumentacji powykonawczej oraz dokumentów potwierdzających
przeprowadzenie z pozytywnym wynikiem pomiarów (wymienionych w opisie przedmiotu
zamówienia zadanie III), zgodnych z obowiązującymi normami i standardami
wymaganymi dla tego typu robót .
§7
1. Odbiór przedmiotu umowy zostanie potwierdzony protokołem podpisanym przez obie
strony.
2. Jeżeli w trakcie dokonywania odbioru zostaną ujawnione wady Zamawiający wyznaczy
Wykonawcy odpowiedni termin do ich usunięcia, co zostanie potwierdzone na piśmie.
§8
1. Wykonawca udziela gwarancji na wykonane roboty. Długość okresu gwarancyjnego
ustala się na 36 miesięcy licząc od daty podpisania protokółu odbioru końcowego
przedmiotu zamówienia.
2. W okresie gwarancji Wykonawca usunie stwierdzone wady na własny koszt w terminie
określonym przez Zamawiającego w pisemnym powiadomieniu.
3. Jeżeli Wykonawca nie usunie wady w wymaganym terminie, Zamawiający może usunąć
wadę we własnym zakresie na ryzyko i koszt Wykonawcy.
4. Okres gwarancji na roboty wykonane w ramach gwarancji rozpoczyna się na nowo
od dnia dokonania ich odbioru przez Zamawiającego na piśmie.
§9
1. Roboty będące przedmiotem zamówienia będą wykonane przy użyciu sprzętu, urządzeń
i materiałów o jakości odpowiadającej stosownym przepisom, normom, standardom
i warunkom podanym w Zapytaniu ofertowym.
2. Zamawiający i powołany przez Zamawiającego Inspektor Nadzoru mają prawo, w każdym
momencie realizacji zamówienia, dokonywać kontroli sposobu realizacji robót i odrzucić
każda część robót i użytych materiałów, jeżeli nie będą zgodne z wymaganiami § 9 ust. 1.
Odrzucenie powinno nastąpić w formie pisemnej niezwłocznie po stwierdzeniu
niezgodności.
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3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za swoich pracowników i pracowników
podwykonawców.
4. Wykonawca odpowiada przed Zamawiającym za wszelkie działania i zaniechania własne
oraz podwykonawców przy pomocy których wykonuje zamówienie.
5. Zamawiający jest uprawniony do potrącenia kary umownej z należności Wykonawcy.
§ 10
1. Zamawiający ma prawo naliczyć Wykonawcy kary umowne w przypadkach:
a) za przekroczenie terminu wykonania zamówienia określonego w § 6 ust. 1 w wysokości
0,10 % wynagrodzenia umownego netto za każdy dzień zwłoki;
b) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych w trakcie odbioru końcowego lub ujawnionych
w okresie gwarancji [rękojmi] w wysokości 0,10 % wynagrodzenia umownego netto
za każdy dzień zwłoki ponad ostatni dzień terminu wyznaczonego na usuniecie wady;
c) w przypadku odstąpienia przez Wykonawcę od wykonania zamówienia z przyczyn
leżących po stronie Wykonawcy, niezależnie od stopnia zaawansowania robót, 10 %
umownego wynagrodzenia netto.
2. Wysokość wszystkich kar umownych nie może przekroczyć 20 % wynagrodzenia
umownego netto określonego w § 3 ust. 1; gdy suma wszystkich kar umownych
przekroczy 20 %, Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od Umowy.
W takim przypadku Wykonawcy należy się wynagrodzenia wyłącznie za roboty wykonane
– zgodnie z kosztorysem ofertowym pomniejszone o ewentualne kary umowne.
3. Jeżeli kary umowne wypłacone z jakiejkolwiek przyczyny nie pokrywają poniesionej
szkody, strona która poniosła szkodę może dochodzić odszkodowania uzupełniającego
na zasadach ogólnych.
4. Zapłata kar umownych oraz odszkodowania na zasadach ogólnych nie zwalnia stron
z wypełnienia wzajemnych zobowiązań wynikających z Umowy.
5. Zamawiający jest uprawniony do potrącenia kary umownej z należności Wykonawcy.
§ 11
1. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie odpowiednie
przepisy kodeksu cywilnego.
2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie
leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości
o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie
wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.
3. Strony Umowy oświadczają, że wszystkie sprawy sporne będą starały się rozstrzygać
polubownie we własnym zakresie. W przypadku gdy negocjacje w tym przedmiocie nie
doprowadzą do rozwiązania sporu, strony poddają spór pod rozstrzygnięcie Sądu
właściwego dla siedziby Zamawiającego.
§ 12
1. Niniejsza umowa wchodzi w życie z dniem podpisania.
2. Wszelkie zmiany zapisów Umowy mogą być dokonywane na pisemny, uzasadniony
wniosek każdej ze stron i wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem
nieważności.
§ 13
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla
Zamawiającego i Wykonawcy.
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§ 14
1. Strony umowy wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu
realizacji niniejszej umowy.
2. 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) RODO administratorem danych osobowych pozyskanych
od osób fizycznych w związku z prowadzonym postępowaniem jest Przemysłowy Instytut
Maszyn Budowlanych Sp. z o.o.
3. Stronie, której dane są przetwarzane, przysługuje prawo wglądu do tych danych oraz ich
poprawianie, a także prawo sprzeciwu co do przekazywania danych innym podmiotom.
Integralną część umowy stanowią załączniki:
1) Oferta wraz z załącznikami
2) Zapytanie ofertowe
ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA
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