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Załącznik nr 2 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych w urzędzie Miejskim
w Łomiankach dla zamówień, których wartość jest niższa od kwoty 130 000,00 złotych
bez podatku od towarów i usług.

Łomianki, 22 czerwca 2021 r.
WIR.7011.6.2021
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

1. Zamawiający:
Gmina Łomianki
05 – 092 Łomianki, ul. Warszawska 115
tel. (022) 888 98 01 fax. (22) 888 98 02
um@poczta.lomianki.pl
2. Tryb udzielenia zamówienia:
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone z na podstawie art. 4 pkt 8 Ustawy prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.).
3. Przedmiotem zamówienia jest: opracowanie wielowariantowej koncepcji na budowę drogi
na odcinku od ul. Strumykowej do ul. Warszawskiej. w ramach zadania inwestycyjnego
pn. „Projekt i rozbudowa ul. Łąkowej” – zad. 2021/11.
4. W ramach usług należy: Zakres obowiązków przedstawiono w Załączniku nr 2 - Opis przedmiotu
zamówienia.
5. Opis kryteriów:
• Termin wykonania do 29.10.2021 r.,
•

w ofercie należy podać: koszt całkowitej usługi netto i brutto,

•

cena 100%,

•

termin składania ofert: 9.07.2021 r. do godz. 12.00.

6. Termin realizacji przedmiotu zamówienia:
Zgodnie z kryterium termin wykonania zamówienia.
7. Opis sposobu przygotowania oferty:
•

ofertę z nazwą zadania należy sporządzić w formie pisemnej, zgodnie z Załącznikiem nr 1 Formularza Ofertowego.

• Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjacji ceny.
8. Miejsce oraz termin składania ofert:
Ofertę należy złożyć w formie:
•

papierowej w zaklejonej kopercie z podaniem nazwy zadania na adres:
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Urząd Miejski w Łomiankach, ul. Warszawska 115 pok. 1, 05-092 Łomianki.
• elektronicznej ( skan podpisanej oferty) na adres e-mail: um@poczta.lomianki.pl
9. Osoby upoważnione do kontaktu z Wykonawcami:
• Andrzej Boniakowski, Główny specjalista drogowy,
andrzej.boniakowski@poczta.lomianki.pl, tel. 22 888 98 80,
• Agata Stefańska, Inspektor ds. drogowych,
agata.stefanska@poczta.lomianki.pl, tel. 22 888 98 31.
10. Informacja o wyniku postępowania (wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu
postępowania) Wykonawcy będą mogli sprawdzić na:
https://bip.lomianki.pl/bip/zamowienia-publiczne/zamowienia-ktorych-wart
11. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO )
wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem
w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.
**Rozporządzenie 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). ** W przypadku gdy
wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub
zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art.
14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np.
przez jego wykreślenie).
UWAGA!
Zamawiający zastrzega sobie unieważnienie oferty bez podawania przyczyny.

Załączniki:
1. Wzór Formularza Ofertowego.
2. Opis przedmiotu zamówienia.
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