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Wydział Strategii i Rozwoju  

 

Kalisz, dnia 30.05.2022 r. 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 
 
Miasto Kalisz zaprasza do złożenia oferty na wykonanie robót budowlanych polegających na 
wykonaniu, dostawie oraz montażu 9 tablic informacyjno – historycznych na terenie miasta 
Kalisza związanych z projektem pn. „Kalisz – kurs na rewitalizację”, współfinansowanym przez 
Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w  ramach Wielkopolskiego 
Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.  

 
1. Zamawiający: 

Miasto Kalisz, Główny Rynek 20, 62-800 Kalisz. 

NIP: 618-001-59-33, Regon: 250855877. 

Województwo: wielkopolskie, Kraj: Polska; 

Strona internetowa Zamawiającego: www.bip.kalisz.pl. 

 

2. Tryb udzielenia zamówienia: 

2.1 Niniejsze postępowanie prowadzone jest jako zamówienie o wartości mniejszej niż  

130.000,00 zł netto, bez stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych (art. 2 ust. 1 pkt 

1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych).  

2.2 Wszelkie informacje dotyczące niniejszego postępowania zamieszczane będą pod 

adresem: www.bip.kalisz.pl – zakładka „Ogłoszenia”/”Zamówienia publiczne 

nieprzekraczające 130.000,00 zł netto”.  

2.3 Rodzaj zamówienia: roboty budowlane. 

3. Przedmiot zamówienia: 

3.1 Kod Wspólnego Słownika Zamówień: kod CPV 45223100-7 Montaż konstrukcji 

metalowych, kod CPV: 31523200-0   Trwałe znaki informacyjne. 

3.2 Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie robót budowlanych polegających na 

wykonaniu, dostawie oraz montażu 9 sztuk tablic informacyjno – historycznych na terenie 

miasta Kalisza, zgodnie z opracowanymi projektami budowlanymi obejmującymi 

„Roboty budowlane polegające na montażu tablic informacyjno – historycznych na terenie 

miasta Kalisza związanych z projektem pn. „Kalisz – kurs na rewitalizację”, stanowiącymi 

załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego oraz projektami graficznymi nadruku tablic 

informacyjno-historycznych przekazanymi przez Zamawiającego.  

3.3 Miejsce dostawy i montażu poszczególnych tablic: zgodnie z opracowanymi projektami 

budowlanymi stanowiącymi załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego.  

3.4 Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia uporządkuje teren po wykonaniu 

przedmiotu zamówienia.  

3.5 Na realizację przedmiotu zamówienia Zamawiający uzyskał prawomocne pozwolenia na 

budowę: 

− Decyzja nr 175/22 z dnia 25.04.2022 r.  

− Decyzja nr 176/22 z dnia 26.04.2022 r. 

− Decyzja nr 177/22 z dnia 26.04.2022 r.  

4. Termin wykonania zamówienia: 

4.1 Wykonawca przystąpi do realizacji zamówienia w dniu przekazania placu budowy,  

a wykonanie zamówienia zakończy w terminie 20 dni kalendarzowych od daty otrzymania 

od Zamawiającego plików do druku projektów graficznych nadruku tablic informacyjno – 
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historycznych, przygotowanych zgodnie z otrzymaną od Wykonawcy specyfikacją 

techniczną. 

4.2 Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia własnym transportem oraz na własny koszt 

w terminie uzgodnionym z Zamawiającym. 

5. Zamówienia uzupełniające: 

        Nie dotyczy. 

6. Warunki udziału w postępowaniu: 

a) Zamawiający odrzuci ofertę złożoną przez Wykonawcę, który podlega wykluczeniu  

z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r.  

o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na 

Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022r. poz. 

835). 

b) Wykonawca jest zobowiązany zapewnić osobę posiadającą uprawnienia budowlane 

do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – 

budowlanej.  

c) Zamawiający wyklucza z udziału w postępowaniu podmioty powiązane z nim osobowo  

i kapitałowo1. 

7. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz  

z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert: 

7.1 Przez Wykonawcę rozumie się wyłącznie osobę/podmiot, która/który złożyła/złożył ofertę. 

7.2 Zamawiający dokona porównania ofert na podstawie kryterium – cena brutto 100%. 

7.3 W przypadku złożenia przez Wykonawców ofert z tą samą (najniższą) ceną, Zamawiający 

wezwie tych Wykonawców do złożenia ofert dodatkowych. 

7.4 Ocenie podlegają tylko oferty nieodrzucone.  

7.5 W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać wyjaśnień dotyczących treści 

złożonych ofert lub ich doprecyzowania. 

7.6 Zamawiający poprawia w ofercie: 

a) oczywiste omyłki pisarskie; 

b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych 

dokonanych poprawek (przy poprawianiu omyłek Zamawiający uzna, że  

w przypadku omyłek rachunkowych Wykonawca prawidłowo podał jednostkową cenę 

netto przedmiotu zamówienia, przy czym wartość brutto określona zostanie jako 

wartość netto ogółem powiększona o właściwą wartość podatku VAT, wg stawki 

wskazanej w Formularzu oferty);  

c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z zapytaniem ofertowym, niepowodujące 

istotnych zmian w treści oferty,  

 zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.  

7.7 O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający poinformuje wszystkich Wykonawców, 

którzy złożyli oferty w niniejszym postępowaniu drogą mailową (na adres wskazany przez 

Wykonawcę w „Formularzu Oferty”) oraz informację o wyborze najkorzystniejszej oferty 

zamieści pod adresem, o którym mowa w pkt 2.2 niniejszego zapytania ofertowego. 

 
1 Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi 

do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane  
z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:  

a) uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,  
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,  
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,  
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa 

drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 
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7.8 Zaproponowana przez Wykonawcę w pkt. 1 „Formularza oferty” łączna cena brutto 

powinna zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia. 

Ryzyko błędnej kalkulacji cen w ofercie obciąża Wykonawcę. 

7.9 Zamawiający odrzuci oferty (nie będzie ich rozpatrywał):  

1) niezłożone na formularzu, o którym mowa w pkt. 8.1 zapytania ofertowego,  

2) złożone po terminie, o którym mowa w pkt. 9.1 zapytania ofertowego.  

8. Opis sposobu przygotowania ofert:  

8.1 Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę na „Formularzu oferty”, którego wzór stanowi 

załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego. 

8.2 Każdy z Wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie przez tego samego 

Wykonawcę więcej niż jednej oferty lub oferty zawierającej alternatywę realizacji 

przedmiotu zamówienia spowoduje odrzucenie wszystkich złożonych przez niego ofert. 

8.3 Oferta oraz wszelkie dokumenty z nią składane muszą być sporządzone w języku 

polskim w sposób czytelny i trwały. 

8.4 Oferta musi być podpisana przez osobę  uprawnioną do reprezentacji Wykonawcy 

(ujawnioną w odpowiednim rejestrze) lub posiadającą stosowne pełnomocnictwo (które  

w takim przypadku należy dołączyć do oferty).  

8.5 Wszelkie poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone datą 

i podpisem osoby/osób upoważnionej/ych do reprezentacji Wykonawcy.  

8.6 Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oraz złożeniem oferty ponosi Wykonawca, 

niezależnie od wyniku postępowania.  

8.7 Oferta oraz dokumenty do niej dołączone winny być przygotowane zgodnie z wymogami 

zawartymi w zapytaniu ofertowym i odpowiadać jego treści.  

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

rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

9. Termin i miejsce składania ofert: 

9.1 Ofertę można złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 czerwca 2022 r. do 

godz. 10:00 : 

1) drogą elektroniczną (za pomocą poczty elektronicznej) jako skan podpisanego 

dokumentu sporządzonego w formie papierowej lub dokumentu elektronicznego 

opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym lub 

podpisem zaufanym na adres e-mail Wydziału Strategii i Rozwoju, Urzędu Miasta 

Kalisza: wsr@um.kalisz.pl (w tytule należy wpisać: „Oferta na wykonanie, dostawę  

oraz montaż 9 tablic informacyjno – historycznych na terenie miasta Kalisza 

związanych z projektem pn. „Kalisz – kurs na rewitalizację ” 

lub 

2) w formie pisemnej w zamkniętej, opieczętowanej kopercie zaadresowanej na adres 

Zamawiającego i oznaczonej: „Oferta na wykonanie, dostawę oraz montaż 9 tablic 

informacyjno – historycznych na terenie miasta Kalisza związanych z projektem 

pn. „Kalisz – kurs na rewitalizację” - nie otwierać przed terminem otwarcia ofert” 

dostarczonej za pośrednictwem poczty, kuriera lub osobiście na adres: Urząd Miasta 

Kalisza, Wydział Strategii i Rozwoju, ul. Kościuszki 1a, 62-800 Kalisz (pok. nr 308 na III 

piętrze).  

9.2 W przypadku składania oferty pocztą elektroniczną decyduje data wpływu na serwer 

poczty przychodzącej Zamawiającego. Ze względu na funkcjonowanie filtru 

antyspamowego Zamawiający zaleca telefoniczne potwierdzenia wpływu oferty pod 

numerem telefonu 062 504 97 77. 

9.3 W przypadku przesłania oferty pocztą lub przesyłką kurierską do Zamawiającego należy 

wziąć pod uwagę, że terminem jej dostarczenia (złożenia) Zamawiającemu jest jej wpływ 

do miejsca oznaczonego przez Zamawiającego jako miejsce składania ofert (a nie np. 
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Kancelaria Ogólna Urzędu Miasta Kalisza lub inny sekretariat działający w strukturze 

organizacyjnej Zamawiającego). 

9.4 Za dostarczenie oferty w inne miejsce niż wskazane powyżej lub pozostawienie awizo 

Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności. 

9.5 Oferty złożone po terminie zostaną odrzucone.  

9.6 Otwarcie ofert jest jawne. Wraz z otwarciem ofert przesłanych w sposób określony w pkt 

9.1.2) Zamawiający odczyta treść ofert złożonych w sposób określony w pkt 9.1.1). 

9.7 Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10.06.2022 roku o godz. 12.00 w Urzędzie Miasta Kalisza, 

Wydziale Strategii i Rozwoju, ul. Kościuszki 1a w Kaliszu (pok. nr 320 na III piętrze). 

10. Informacje dodatkowe:  

10.1 W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia 

umowy  lub odmawia podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie 

Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez 

przeprowadzania ich ponownego badania i oceny. 

10.2 Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia lub unieważnienia niniejszego 

postępowania na każdym jego etapie, w tym przed podpisaniem umowy w sprawie 

zamówienia, bez podania przyczyny, bez wyboru którejkolwiek ze złożonych ofert bądź 

ograniczenia przedmiotu zamówienia. Informacja o ewentualnym unieważnieniu 

niniejszego Zapytania ofertowego zamieszczona będzie pod adresem, o którym mowa  

w roz. II pkt 2. 

10.3 Niniejsze zaproszenie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu cywilnego, jak również 

nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych, która nie ma 

zastosowania do niniejszego postępowania (art. 2 ust. 1 pkt 1 Pzp). 

10.4 Niniejsze Zapytanie nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do zawarcia umowy. 

10.5 Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany zapisów niniejszego zapytania przed 

upływem terminu składania ofert. 

10.6 Decyzja Zamawiającego o wykluczeniu Wykonawcy, odrzuceniu oferty jest decyzją 

ostateczną. 

10.7 Nie prowadzi się indywidualnych negocjacji na temat cen, terminów wykonania 

zamówienia i terminów składania ofert, za wyjątkiem sytuacji, w której najkorzystniejsze 

oferty zostały złożone w tej samej cenie. Wówczas Zamawiający wezwie Wykonawców, 

którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego, ofert 

dodatkowych. 

10.1 Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w niniejszym zapytaniu ofertowym. 

11.   Projekt umowy: 

11.1 Projekt umowy stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego. 

11.2 Projekt umowy określa szczegółowe warunki realizacji przedmiotu zamówienia.  

 

12. Informacje o sposobie porozumiewania się: 

12.1 Pracownikiem uprawnionym do kontaktowania się z Wykonawcami jest Pani Agnieszka 

Siwek tel. 062 504 97 77, e-mail: asiwek@um.kalisz.pl. Kontakt telefoniczny  

z pracownikiem możliwy jest w godzinach pracy Urzędu Miasta Kalisza. 

12.2 Zmiany i wyjaśnienia do niniejszego Zapytania ofertowego zamieszczane będą pod 

adresem, o którym mowa w pkt. 2.2 Zapytania ofertowego i będą miały charakter wiążący 

dla Wykonawców i Zamawiającego. 

12.3 Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany zapisów niniejszego zapytania przed 

upływem terminu składania ofert. 

13. Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych 

13.1 Administrator danych osobowych: 
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Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z prowadzonym 

postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego będzie działający w imieniu 

zamawiającego – Miasta Kalisza jego organ wykonawczy Prezydent Miasta Kalisza.  

Z administratorem można kontaktować się: listownie kierując korespondencję na adres 

62-800 Kalisz Główny Rynek 20, telefonicznie: +48 62 / 765 43 00 lub e-mailowo: 

umkalisz@um.kalisz.pl. 

13.2 Inspektor ochrony danych. 

Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych. Z Inspektorem można kontaktować 

się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz 

korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych: listownie kierując 

korespondencję na adres Główny Rynek 20 62-800 Kalisz, telefonicznie: +48 62 / 765 43 

56 lub e-mailowo: iod@um.kalisz.pl. 

13.3 Cel i podstawa prawna przetwarzania danych. 

Przekazane dane osobowe będziemy przetwarzać w celu przeprowadzenia niniejszego 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z obowiązującym 

"Regulaminem udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miasta Kalisza do kwoty 

stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych" (do niniejszego postępowania nie 

stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych – zastosowanie mają 

przepisy Kodeksu cywilnego). Podstawą prawną ich przetwarzania jest wyrażona 

poprzez akt uczestnictwa w postępowaniu zgoda wykonawcy (osoby działającej  

w imieniu wykonawcy) tj. art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 

i Rady (UE) 2016/679 z 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 (ogólnego rozporządzenia o ochronie 

danych), zwanego dalej „RODO” oraz wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na 

Administratorze wynikających z ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, ustawy 

z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach wprowadzonego 

zarządzeniem Prezydenta Miasta Kalisza "Regulaminu udzielania zamówień publicznych 

w Urzędzie Miasta Kalisza do kwoty stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych" tj. 

art. 6 ust. 1 lit. c) RODO. Podstawą prawną ich przetwarzania może być również podjęcie 

działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy oraz wykonanie 

umowy tj. art. 6 ust. 1 lit. b ) RODO. 

13.4 Odbiorcy danych osobowych. 

Pozyskane w ramach prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

dane mogą być udostępnione podmiotom (osobom) uprawnionym do ich otrzymania na 

podstawie przepisów prawa. Ponieważ co do zasady postępowanie o udzielenie 

zamówienia publicznego jest jawne dane mogą być udostępnione wszystkim 

zainteresowanym podmiotom i osobom. Ograniczenie dostępu do Państwa danych może 

wystąpić jedynie w szczególnych przypadkach jeśli jest to uzasadnione ochroną 

prywatności zgodnie z art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do 

informacji publicznej, o ile ich udostępnienie nie wynika z przepisów prawa. Ponadto 

odbiorcami danych zawartych w dokumentach związanych z postępowaniem  

o zamówienie publiczne mogą być podmioty, z którymi Administrator zawarł umowy lub 

porozumienie na korzystanie z udostępnianych przez nie systemów informatycznych  

w zakresie przekazywania lub archiwizacji danych. Zakres przekazania danych tym 

odbiorcom ograniczony jest jednak wyłącznie do możliwości zapoznania się z tymi 

danymi w związku ze świadczeniem usług wsparcia technicznego i usuwaniem awarii. 

Odbiorców tych obowiązuje klauzula zachowania poufności pozyskanych w takich 

okolicznościach wszelkich danych, w tym danych osobowych. 

13.5 Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy. 
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W związku z jawnością postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Państwa 

dane mogą być przekazywane do państw z poza Europejskiego Obszaru Gospodarczego 

o ile dostęp do nich nie podlega ograniczeniu na zasadach określonych w ustawie z dnia 

11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych lub art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 

września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej. 

13.6 Okres przechowywania danych. 

Przekazane dane osobowe będą przechowywane przez czas trwania niniejszego 

postępowania, a następnie przez okres wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 

1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach tj. 5 lat. W przypadku zamówień 

współfinansowanych ze środków UE przez okres w jakim Zamawiający zobowiązany jest 

do przechowywania dokumentacji w związku z uzyskaniem dofinansowania ze środków 

UE. 

13.7 Prawa osób, których dane dotyczą. 

W odniesieniu do danych pozyskanych w związku z prowadzonym postępowaniem o 

udzielenie zamówienia publicznego, osobie której dane dotyczą przysługują następujące 

prawa: 

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 

b) prawo do sprostowania lub uzupełnienia swoich danych osobowych; 

c) prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie 

następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub 

zawartej umowy; 

d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 

e) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). 

13.8 Informacja o wymogu podania danych. 

Podanie danych osobowych w związku udziałem w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego nie jest obowiązkowe, ale od ich podania uzależniony jest udział 

w postępowaniu 

 

                                                          
                                                            Naczelnik Wydziału Strategii i Rozwoju  
                                                                                     /…/ 
                                                             Monika Otrębska 
 
 
 

Załączniki: 

1. Projekt umowy. 

2. Formularz oferty – do wypełnienia. 

3. Projekty architektoniczno – budowlane (3 szt.), zagospodarowania terenu (3 szt.), projekty 

techniczne (3 szt.) dotyczące tablic zlokalizowanych: 

a) przy ul. Nowy Świat 2a; 62 -800 Kalisz 

b) przy ul. Babina, ul. Parczewskiego, ul. Śródmiejska 16; 62-800 Kalisz  

c) przy ul. Śródmiejska 7-9, ul. Zamkowa 12, Piskorzewska 14; 62- 800 Kalisz 

4. Prawomocne pozwolenia na budowę:  

a) Decyzja nr 175/22 z dnia 25.04.2022 r.  

b) Decyzja nr 176/22 z dnia 26.04.2022 r. 

c) Decyzja nr 177/22 z dnia 26.04.2022 r.  

5. Pozwolenia Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Poznaniu, 

Delegatura w Kaliszu: 

a) Pozwolenie nr 194/2022/A z dnia 22.03.2022 r.  
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b) Pozwolenie nr 191/2022/A z dnia 22.03.2022 r.  

c) Pozwolenie nr 190/2022/A z dnia 22.03.2022 r. 

6. Przedmiar robót z dnia 15.03.2022 r.  


