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Łomianki, dnia 10 października 2022 r.  

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

Burmistrz Łomianki zaprasza do składania ofert na wykonanie usługi polegającej na  
„Inwentaryzacji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków na 
terenie Gminy Łomianki”. 

1. Zamawiający. 
Gmina Łomianki reprezentowana przez Małgorzatę Żebrowską-Piotrak – Burmistrza 
Łomianek 
ul. Warszawska 115, 05-092 Łomianki 
NIP: 1181768394, REGON: 013271826 
Tel. 22 888 98 05 
e-mail: sekretariat@poczta.lomianki.pl 

 
     2.   Tryb udzielenia zamówienia  

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z Regulaminem 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 (Zarządzenie  nr 
WAO.0050.126.2021 Burmistrza Łomianek z dnia 1 czerwca 2021 r.). 
Do postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. 
Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.). 

 
3. Opis przedmiot zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie „Inwentaryzacji zbiorników 
bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy 
Łomianki”. 

Gmina Łomianki zastrzega sobie prawo odstąpienia od zlecenia prac, jeśli podana 
kwota za wykonanie usługi przekroczy kwotę przeznaczoną na ten cel. 

       4.  Wykonawca zobowiązany jest do: 

a) przeprowadzenia szczegółowej inwentaryzacji zbiorników bezodpływowych 
i przydomowych oczyszczalni ścieków zlokalizowanych na nieruchomościach 
na terenie gminy Łomianki metodą wywiadu bezpośredniego oraz pośrednio 
przy zastosowaniu metody ankietowej, 
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b)  zebrania informacji od właścicieli/współwłaścicieli/zarządców  nieruchomości 
i wprowadzenie danych do tabeli oświadczenia (załącznik 3), 

 
c) wykonania zbiorczego zestawienia danych w tabeli (załącznik nr 4) w wersji 

edytowanej formatu Word lub Excel, 
 
d) zebrania zgód na przetwarzanie danych osobowych od    

właścicieli/współwłaścicieli nieruchomości, 
 
e) dostarczenia bezpłatnego oprogramowania umożliwiającego prezentację 

wyników inwentaryzacji w wersji mapowej na stronie gminy (mapa 
interaktywna), prowadzenia ewidencji i statystyk oraz aktualizację danych 
wraz z przeszkoleniem 2 pracowników Zamawiającego, 

 
f) zapisania danych uzyskanych z inwentaryzacji w postaci bazy danych .mdb* 

(geobazy personalnej produktu ArcGis) i plików shp*, wraz z przygotowaniem  
wyników inwentaryzacji w postaci gotowych raportów, oraz plików 
mapowych  (obrazy map w formacie ArcMap (*mxd). Wszelkie warstwy 
numeryczne wraz z ich tabelami trybutów, muszą zostać wykonane w układzie 
PUWG 2000 i przekazane Zamawiającemu w formacie Arc View Shapefile 
(*.shp) oraz tablic dBase (*.dbf). 

g) rekrutacji ankieterów i ich przeszkolenia,  

h) przeprowadzenia kampanii informacyjnej dotyczącej inwentaryzacji 
polegającej na opracowaniu, wydruku i dystrybucji ulotek w ilości 1.500 sztuk 
(treść ulotki w uzgodnieniu z Zamawiającym), 

i) przygotowania i wydrukowania plakatów informacyjnych dotyczących 
inwentaryzacji w formacie A3 w ilości 100 sztuk (treść plakatu w uzgodnieniu 
z Zamawiającym), 

j) wykonania identyfikatorów dla ankieterów według wzoru zatwierdzonego 
przez Zamawiającego, 

 
k) przekazania ankiet/oświadczeń Zamawiającemu, 

 
l)  przygotowanie raportu końcowego z przeprowadzonej inwentaryzacji 

w formie papierowej i elektronicznej. Raport musi być zatwierdzony przez 
Zamawiającego. 

 
  5.  Dodatkowe  informacje: 
 

1) Dopuszcza się możliwość przygotowania ankiety/oświadczenia przez   
Wykonawcę pod warunkiem zatwierdzenia jej przez Zamawiającego. 
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2)   Ankieter musi potrafić wyjaśnić poszczególne pytania ankietowe. 
3) W przypadku, gdy nie będzie możliwości przeprowadzenia inwentaryzacji 

metodą wywiadu bezpośredniego (po dwukrotnej nieudanej próbie 
i pozostawieniu informacji z prośbą o kontakt z ankieterem), ankieter 
pozostawi na terenie nieruchomości informację, że ankietę/oświadczenie 
można pobrać ze strony internetowej Zamawiającego i osobiście złożyć 
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Łomiankach. 

 
6. Dane wspomagające przygotowanie oferty i określenie kosztów: 

1) Powierzchnia Gminy: 38,06 km², 
2) Jednostki pomocnicze : 14 osiedli i 9 sołectw, 
3) Charakter gminy: miejsko-wiejska. 
4) Liczba nieruchomości podłączonych do sieci kanalizacyjnej: 6.748 
5) Liczba punktów adresowych: 10.012 

 
7. Warunki udziału w postępowaniu. 

a) Warunek odnośnie posiadania uprawnień zostanie uznany za spełniony, 
w przypadku, gdy Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków 
udziału w postępowaniu zgodnie z formularzem ofertowym stanowiącym 
załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania. 

b) O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy w okresie 
ostatnich trzech lat przed upływem terminu złożenia ofert w niniejszym 
zapytaniu wykonali z należytą starannością co najmniej 1 usługę polegającą na 
przeprowadzeniu inwentaryzacji. W celu wykazania spełniania tego warunku, 
Wykonawca jest zobowiązany załączyć do oferty załącznik nr 2 do Zapytania 
ofertowego oraz poświadczenie (np. referencje) należytego wykonania usługi. 

 
8. Kryteria oceny oferty. 

a) Cena ofertowa brutto – waga 100%. 
b) Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, zawierająca wszystkie 

wymagane załączniki złożone przez Wykonawcę spełniającego wszystkie 
warunki udziału w postępowaniu oraz zawierająca najniższą cenę ofertową. 

 
9. Sposób przygotowania oraz termin złożenia oferty. 

1) Dokumenty wchodzące w skład oferty: 
Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do 
niniejszego Zapytania. Oferta powinna zawierać łączną cenę ryczałtową za 
wykonanie przedmiotu zamówienia. 
Do oferty należy załączyć: 

a) wypis z właściwego organu rejestrowego, potwierdzający, że Oferent jest 
uprawniony do występowania w obrocie prawnym, a profil działania Oferenta 
odpowiada profilowi robót objętych postępowaniem, 

b) wykaz wykonanych usług, które zostały zrealizowane w całości przez 
Wykonawcę wraz z dowodami potwierdzającymi ich prawidłowe wykonanie. 
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2) Cena ofertowa: 

a) ceny muszą być podane w PLN cyfrowo i słownie z wyodrębnieniem 
podatku VAT  (jeśli występuje); 

b) ceny mają uwzględniać wszystkie zobowiązania, koszty i składki 
związane z wykonaniem zamówienia i warunkami stawianymi przez 
Zamawiającego oraz wszystkie podatki i inne opłaty, które będą 
płacone przez Wykonawcę w ramach Umowy; 

c) stawki i ceny oferowane przez Oferenta będą stałe w okresie trwania 
Umowy i w żadnym przypadku nie będą przedmiotem zmian; 

d) cena ofertowa nie podlega zmianie po złożeniu oferty. 
 

3) Składanie ofert: 
a) Ofertę można składać w formie elektronicznej, przesyłając ją na adres 

mailowy: katarzyna.kolasa@poczta.lomianki.pl lub w formie papierowej 
dostarczając do siedziby Urzędu Miejskiego w Łomiankach, przy ul. 
Warszawskiej 115, 05-092 Łomianki pokój nr 1 do dnia 19.10.2022 r. do 
godz. 10.00. 

b) Decyduje data i godzina wpływu oferty do siedziby Zamawiającego lub na 
wskazany wyżej adres mailowy. Oferty złożone po terminie nie będą 
uwzględniane. 

c) Oferta składana w formie papierowej musi znajdować się w zaklejonej 
kopercie z napisem: „Inwentaryzacja zbiorników bezodpływowych 
i  przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Łomianki”. 

d) Koszty przygotowania i przekazania oferty na adres Zamawiającego obciążają 
Oferenta. 

e) Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 
f) Oferta oraz wszystkie załączniki muszą być podpisane przez osobę/y 

upoważnioną/ne do reprezentowania Wykonawcy. 
 
4) Termin związania ofertą: 
a) Oferent jest związany ofertą przez okres 30 dni kalendarzowych od daty 

otwarcia ofert; 
b) Zamawiający może zwrócić się do Oferentów z prośbą o przedłużenie terminu 

związania ofertą na określony, dodatkowy okres czasu. Oferent może odmówić 
spełnienia prośby Zamawiającego. W takim przypadku może on wycofać 
swoją ofertę. 

 
10.  Kontakt:  

Osoba uprawniona do kontaktów – Katarzyna Kolasa tel. 22 888 98 87 
       e-mail: katarzyna.kolasa@poczta.lomianki.pl 
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11. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przy składaniu ofert na 
realizację zamówienia publicznego o wartości poniżej 130.000 PLN (netto) 
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”, informuje, że:  
1) Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Łomianek, ul. Warszawska 115, 

05-092 Łomianki, e-mail: sekretariat@poczta.lomianki.pl. 
2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się 

kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych 
osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem e-mail:   
iod@poczta.lomianki.pl lub pisemnie na adres Urzędu Miejskiego w Łomiankach, 
ul. Warszawska 115, 05-092 Łomianki z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”. 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu przedstawienia Zamawiającemu 
oferty na realizację zamówienia publicznego pn. „Inwentaryzacja zbiorników 
bezodpływowych i  przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Łomianki” 
prowadzonym w trybie zapytania ofertowego w wartości do 130.000,00 PLN (netto). 

4) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w 
związku z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.2022 
poz.1634 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. 
2022 poz. 1360 z późn. zm.) w  celu związanym z postępowaniem o udzielenie 
zamówienia publicznego pn. „Inwentaryzacja zbiorników bezodpływowych 
i przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Łomianki” prowadzonym 
w trybie zapytania ofertowego o wartości do 130.000,00 PLN (netto); 

5) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego lub realizacji zawartych umów na usługi, 
dostawy i roboty budowlane. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 
niezbędny do dochodzenia lub obrony roszczeń, a następnie zostaną 
zarchiwizowane, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, a 
w szczególności z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 
r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz 
instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U. 
2011 r. nr 14 poz. 67 z późn. zm.). 

6) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być: 
a) Podmioty, którym Administrator powierzy przetwarzanie danych osobowych, 

w szczególności świadczące na rzecz Urzędu Miejskiego w Łomiankach usługi 
informatyczne, pocztowe i inne, 

b) Organy publiczne i inne podmioty, którym Administrator udostępni dane 
osobowe na podstawie przepisów prawa. 
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7) W odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 
zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO. 

 
8) Posiada Pani/Pan: 

a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych ich 
dotyczących; 

b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych 
z zastrzeżeniem, że skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować 
zmianą postanowień umowy; 

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 
przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, w przypadku uznania, że przetwarzanie 
danych osobowych ich 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 danych osobowych jest art. 6 
ust. 1 lit. c RODO. 

Dodatkowo podkreślenia wymaga fakt, że również wykonawca będzie musiał podczas 
pozyskiwania danych osobowych na potrzeby niniejszego postępowania o udzielenie 
zamówienia wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO względem 
osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą, i od których dane te bezpośrednio 
pozyskał. 
Ponadto wykonawca będzie musiał wypełnić obowiązek informacyjny wynikający 
z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazuje zamawiającemu 
i których dane pośrednio pozyskał, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno 
włączeń, o których mowa w  art. 14 ust. 5 RODO. 
 
12. Załączniki: 

1. Formularz ofertowy. 
2. Wykaz wykonanych usług. 
3. Oświadczenie – zbiorniki bezodpływowe. 
4. Zbiorniki bezodpływowe - zestawienie. 
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