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OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 

 

DLA TRYBU UPROSZCZONEGO 

 

przeprowadzonego na podstawie Regulaminu udzielania zamówień sektorowych, 

współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, których wartość szacunkowa 

nie przekracza kwot określonych na podstawie art. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych na:   

 

Dostawa wraz z montażem 3 sztuk tablic informacyjnych dla Projektu 

„Uporządkowanie systemu gospodarowania wodami opadowymi w Katowicach  

– Etap II” 

 

 

I. Zamawiający: 

 

Katowicka Infrastruktura Wodociągowo – Kanalizacyjna Sp. z o.o.  

ul. Wandy 6 

40-322 Katowice  

tel. +48 32 350 00 75 

e-mail: kiwk@kiwk.katowice.pl 

adres strony internetowej: www.kiwk.katowice.pl  

 

II. Numer sprawy nadany przez Zamawiającego:  

 

KIWK/TU/01/I/2021/POIŚ/WNIOSEK_VI/ZAD.7_PROMOCJA_TABLICE_INFORMACYJNE 

 

III. Nazwa nadana zamówieniu:  

 

Dostawa wraz z montażem 3 sztuk tablic informacyjnych dla Projektu „Uporządkowanie 

systemu gospodarowania wodami opadowymi w Katowicach – Etap II” 

 

IV. Opis przedmiotu zamówienia:  

 

1) Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z montażem 3 sztuk nośników informacji, 

tj. wolnostojących tablic informacyjnych dla Projektu „Uporządkowanie systemu 

gospodarowania wodami opadowymi w Katowicach – Etap II”.  

mailto:zamowienia@kiwk.katowice.pl
http://www.kiwk.katowice.pl/
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2) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 3 

do niniejszego ogłoszenia. 

 

3) Określenie zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):  

30195000-2 Tablice 

22000000-0 Druki i produkty podobne 

39294100-0 Artykuły informacyjne i promocyjne 

79800000-2 Usługi drukowania i powiązane 

 

V. Termin realizacji zamówienia: 

 

14 dni od dnia zawarcia umowy. 

 

VI. Kryterium oceny ofert:  

 

1. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o kryterium: „cena”  

 

Lp. Kryterium 
Ranga procentowa 

kryterium 

Maksymalna liczba punktów, 

jaką może otrzymać oferta  

 

1. 

 

 

Cena  

 

100% 

 

100 punktów 

 

Oferta otrzyma liczbę punktów, podaną z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, 

wynikającą z poniższego wzoru: 

                                            

cena brutto ważnej oferty z najniższą  ceną  

liczba punktów = ---------------------------------------------------------------    x 100 

                                                            cena brutto oferty badanej 

 

2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma największą liczbę punktów.  

 

VII. Termin składania ofert:  

 

Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 07.06.2021 r.  

do godz. 14:00.  

 

VIII. Miejsce składania ofert:  

 

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, tj. w Katowickiej Infrastrukturze 

Wodociągowo – Kanalizacyjnej Sp. z o.o., ul. Wandy 6, 40-322 Katowice,  

w sekretariacie.  
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IX. Forma, w jakiej oferta może być złożona:  

 

1. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej osobiście lub przesłać na adres: 

Katowicka Infrastruktura Wodociągowo – Kanalizacyjna Sp. z o.o. 

ul. Wandy 6, 40-322 Katowice  

Sekretariat  

2. Ofertę należy złożyć na lub wg wzoru formularza ofertowego stanowiącego załącznik 

nr 1 do niniejszego ogłoszenia o zamówieniu.  

3. Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.  

4. Ceną oferty jest kwota wymieniona w formularzu ofertowym, zgodnie z załącznikiem  

nr 1 do niniejszego ogłoszenia o zamówieniu. Cena winna być podana (liczbowo) zgodnie 

z formularzem ofertowym. 

5. Podana w ofercie cena za realizację przedmiotu umowy jest ceną ryczałtową, wyrażoną 

w PLN, obliczoną z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. W przypadku 

zaokrąglenia ceny do pełnych złotych, przyjmuje się, że wartość po przecinku wynosi 0 

groszy. Przedstawiona w ofercie cena ryczałtowa musi uwzględniać wszystkie 

wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu wraz z załącznikami, 

uwzględniać ryzyko ryczałtu oraz obejmować wszelkie koszty jakie poniesie Wykonawca 

z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu 

zamówienia. 

6. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku 

Wykonawcy ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo 

reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia.  

7. Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy 

albo Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. W przypadku 

Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, oferta może być podpisana przez 

ustanownionego Pełnomocnika do reprezentowania  tych wykonawców w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy 

w sprawie niniejszego zamówienia.   

8. Upoważnienie do reprezentowania wykonawcy musi wynikać bezpośrednio 

z właściwego rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej, lub pełnomocnictwa. 

 

9. Do oferty należy dołączyć: 

a) Pełnomocnictwo(a) – w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie 

wynika bezpośrednio z właściwego rejestru albo ewidencji działalności gospodarczej; 

b) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, dokument 

ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie 

zamówienia.     

Dokumenty, o których mowa w pkt. a) i b) należy złożyć w oryginale lub kopii 

poświadczonej notarialnie.  

10. Oferta nie będzie rozpatrywana, jeżeli:  

a) zostanie złożona w innej formie niż pisemna, np. drogą elektroniczną; 
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b) zostanie złożona po upływie terminu składania ofert, o którym mowa  

w pkt. VII. niniejszego ogłoszenia o zamówieniu; 

c) wykonawca złożył więcej niż jedną ofertę; 

d) nie będzie spełniać wymagań niniejszego ogłoszenia o zamówieniu wraz  

z załącznikami, w tym nie będzie obejmować całego zakresu przedmiotu 

zamówienia; 

e) będzie niepodpisana lub podpisana przez osoby nieuprawnione do reprezentowania 

wykonawcy.  

11. Wykonawca jest związany złożoną ofertą przez okres 30 dni licząc od upływu terminu 

składania ofert. Ostatni dzień składania ofert jest jednocześnie pierwszym dniem 

terminu związania ofertą.  

12. Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej zabezpieczonej przed otwarciem kopercie 

(paczce). Kopertę (paczkę) należy opisać następująco:  

 

Katowicka Infrastruktura Wodociągowo – Kanalizacyjna Sp. z o.o. 

ul. Wandy 6, 40-322 Katowice 

 

Oferta na: 

Dostawa wraz z montażem 3 sztuk tablic informacyjnych dla Projektu „Uporządkowanie 

systemu gospodarowania wodami opadowymi w Katowicach – Etap II”  

 

Nr sprawy: 

KIWK/TU/01/I/2021/POIŚ/WNIOSEK_VI/ZAD.7_PROMOCJA_TABLICE 

_INFORMACYJNE 

 

X. Dane kontaktowe Zamawiającego:  

 

Katowicka Infrastruktura Wodociągowo – Kanalizacyjna Sp. z o.o. 

ul. Wandy 6, 40-322 Katowice  

tel. +48 (32) 350 00 75  

e-mail: kiwk@kiwk.katowice.pl  

 

Ze strony Zamawiającego osobami upoważnionymi do kontaktów z wykonawcami są:  

a) w sprawach merytorycznych – Joanna Krzysztowczyk 

b) w sprawach formalnych - Monika Januszewska, Michał Kuszka. 

 

XI. Informacje dodatkowe:  

 

1. Przedmiotowe zamówienie jest dofinansowane ze środków pochodzących z Unii 

Europejskiej z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura 

i Środowisko, II oś Priorytetowa. Projekt „Uporządkowanie systemu gospodarowania 

wodami opadowymi w Katowicach – Etap II”. 

2. Zamawiający zawrze z wykonawcą umowę o treści zgodnej ze wzorem umowy 

stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia o zamówieniu.  

 

mailto:kiwk@kiwk.katowice.pl
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3. Integralną część niniejszego ogłoszenia o zamówieniu stanowią: 

a) Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy 

b) Załącznik nr 2 – Wzór umowy 

c) Załącznik nr 3 – Opis przedmiotu zamówienia 

 

XII. Informacja dotycząca ochrony danych osobowych (RODO): 

 

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”, informuję, że:  

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Katowicka Infrastruktura 

Wodociągowo – Kanalizacyjna Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (40-322) przy ul. 

Wandy 6; 

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się wykonawca 

skontaktować w sprawach związanych z ochrona danych osobowych, w następujący 

sposób: 

a) pod adresem poczty elektronicznej: iod@kiwk.katowice.pl, 

b) pisemnie na adres siedziby Administratora; 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 

związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na: Dostawa wraz 

z montażem 3 sztuk tablic informacyjnych dla Projektu „Uporządkowanie systemu 

gospodarowania wodami opadowymi w Katowicach – Etap II” – nr sprawy: 

KIWK/TU/01/I/2021/POIŚ/WNIOSEK_VI/ZAD.7_PROMOCJA_TABLICE 

_INFORMACYJNE, prowadzonym w trybie otwartym; 

4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym 

udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 3 ust. 4, z 

zastrzeżeniem ust. 5 i 6, oraz art. 45 ust. 3 Regulaminu udzielania zamówień 

sektorowych, współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, których wartość 

szacunkowa nie przekracza kwot określonych na podstawie art. 3 ustawy Prawo 

zamówień publicznych;   

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres trwania umowy zawartej w 

wyniku przeprowadzenia niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia, wraz z 

okresem rękojmi i gwarancji lub przez okres wynikający z przepisów prawa; 

6. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana 

dotyczących jest wymogiem regulaminowym określonym w postanowieniach 

Regulaminu udzielania zamówień sektorowych, współfinansowanych ze środków Unii 

Europejskiej, których wartość szacunkowa nie przekracza kwot określonych na 

podstawie art. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, związanym z udziałem w 

postępowaniu o udzielenie przedmiotowego zamówienia; konsekwencje niepodania 

określonych danych wynikają z w/w Regulaminu;   

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

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

8. posiada Pani/Pan: 

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana 

dotyczących; 

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych¹; 



Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego:    

KIWK/TU/01/I/2021/POIŚ/WNIOSEK_VI/ZAD.7_PROMOCJA_TABLICE_INFORMACYJNE 
 

str. 6 

 

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w 

art. 18 ust. 2 RODO² ;   

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 

uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza 

przepisy RODO; 

9. nie przysługuje Pani/Panu: 

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

osobowych; 

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

− 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.  
¹ Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o 

udzielenie przedmiotowego zamówienia ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z 

Regulaminem udzielania zamówień sektorowych, współfinansowanych ze środków Unii 

Europejskiej, których wartość szacunkowa nie przekracza kwot określonych na podstawie art. 3 

ustawy Prawo zamówień publicznych oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego 

załączników. 

² Wyjaśnienie: 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. 

 

 

Data zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu 28.05.2021 r. 

 

 

                                            Zatwierdzam: 

 

Członek Zarządu  Prezes Zarządu 

Andrzej Cebula  Andrzej Hołda 

………………………………………….. 
                                                                                                                        Podpis Kierownika Zamawiającego  


