
 

Dostępny samorząd – granty 

 

 

Pacanów, dnia: 23.01.2023 r. 

 

 

Zapytanie ofertowe 

dla zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej 130 000 zł  

 

Burmistrz Miasta i Gminy Pacanów zaprasza do złożenia oferty na:  

 

„Usługa wykonania strony internetowej oraz nagrania na stronę informacji o działalności i ofercie przez 

tłumacza języka migowego” 

 

 

1. ZAMAWIAJĄCY 

 

Gmina Pacanów 

28-133 Pacanów,  ul. Rynek 15,  województwo świętokrzyskie,       

tel.  41 376 54 03, fax. 41 376 59 80,  

Adres e-mail: ug@pacanow.pl 

Godziny pracy urzędu: poniedziałek – piątek 7.00 – 15.00 

 

2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

 

1. Postępowanie jest prowadzone na podstawie art. 2, ust. 1, pkt. 1 ustawy z dnia z dnia 11 września 2019 r. 

Prawo zamówień publicznych. (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, 1598, 2054, 2269, z 2022r. poz. 25, 872, 1079. z 

póź zm.) 

2. W sprawach nieuregulowanych ww. ustawą oraz niniejszym zapytaniem stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 

kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny (t.j. Dz.U. 2022 poz. 1360, z późn. zm.). 

 

3. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

 

Usługa wykonania strony internetowej oraz nagrania na stronę informacji o działalności i ofercie przez tłumacza 

języka migowego 

Kod CPV:  724130000-8 Usługi w zakresie projektowania stron www 

 

4.  TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

 

1. Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 30.04.2023 r. 

2. Umowa z Wykonawcą zostanie podpisana po rozstrzygnięciu postępowania ofertowego.   

 

5. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

 

O udzielenie niniejszego zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy posiadający niezbędną wiedzę  

i doświadczenie w tym: dysponują osobami posiadającymi niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania 

przedmiotu zamówienia, oraz znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej pozwalającej na realizację 

przedmiotu zamówienia. 

 

6. INFORMACJE O SPOSOBIE  POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z 

WYKONAWCAMI, WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z 

WYKONAWCAMI 

 

Wykonawca może zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące wszelkich wątpliwości związanych z 

treścią zaproszenia do złożenia oferty, sposobem przygotowania i złożenia oferty, kierując swoje zapytania 

pisemnie: na skrzynkę e-mailową: admin@pacanow.pl osoba do kontaktu: Mariusz Ratusznik 

7. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY, MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT 
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1. Ofertę należy złożyć na załączonym formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego 

zapytania. Oferta powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia. Nie dopuszcza się 

możliwości składania ofert wariantowych.  

2. Ofertę cenową prosimy przesłać w formie elektronicznej na załączonym formularzu na adres email: 

admin@pacanow.pl. 

3. Ofertę należy złożyć najpóźniej do dnia 31 stycznia 2023 r., do godziny 10:00. 

4. Wykonawca może złożyć jedną ofertę. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim oraz podpisana 

przez osobę upoważnioną 

 

8. OPIS  SPOSOBU OBLICZANIA KRYTERIUM I OCENY OFERT 

 

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich znaczeniem wagi:  

CENA - 60 % 

OKRES GWARANCJI – 40 % 

 

1 - Cena 

Liczba punktów = ( Cmin/Cof ) * 100 * waga 

gdzie: 

- Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ofert 

- Cof -  cena podana w ofercie 

 

2 - Okres gwarancji:  

min. 60 miesięcy i więcej – 40 pkt. 

48-59 miesięcy – 20 pkt. 

36-47 miesięcy – 10 pkt. 

24-35 miesięcy –  0 pkt. 

Jako najkorzystniejsza zostanie wybrana oferta, która uzyskała w ocenie całkowitej (suma kryterium cena + okres 

gwarancji) największą liczbę punktów. 

  

 

9. UMOWA I WARUNKI PŁATNOŚCI 

 

1. Wykonawca, który w niniejszym postępowaniu złoży najkorzystniejszą ofertę, zobowiązany będzie do 

podpisania umowy. 

2. Termin płatności: 14 dni od daty otrzymania faktury. 

 

10.  POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania przyczyn.  

3. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym zapytaniu mają zastosowanie przepisy ustawy Kodeks Cywilny. 

4. Termin związania ofertą wynosi 60 dni. 

5. Wybrany Wykonawca zostanie powiadomiony i umówiony na spotkanie celem ostatecznego uzgodnienia 

warunków umowy i jej podpisania.  

 

11. KLAUZULA INFORMACYJNA RODO 

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 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 (Dz.U.UE.L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze 

zm.) - dalej: „RODO” informuję, że: 

1. Administratorem Państwa danych jest Urząd Miasta i Gminy w Pacanowie (adres: ul. Rynek 15; 28-133 

Pacanów nr tel.: 41 376 54 03 adres e-mail: ug@pacanow.pl 
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2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we 

wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu email: 

inspektor@cbi24.pl lub pisemnie na adres Administratora.  

3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia postepowania administracyjnego , jak również 

w celu realizacji praw oraz obowiązków wynikających z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) . 

4. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu  

z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach szczególnych,  

w tym przepisów archiwalnych.  

5. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegać profilowaniu. 

6. Państwa dane osobowych nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię 

Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię). 

7. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa: 

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

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych; 

c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 

d) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych  (ul. Stawki 2, 00-193 

Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO); 

8. Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe. Nieprzekazanie danych skutkować będzie 

brakiem realizacji celu, o którym mowa w punkcie 2. 

9. Państwa dane nie będą  przekazane podmiotom zewnętrznym. Dane mogą zostać udostępnione podmiotom lub 

organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. 

 

 

             Zatwierdzam: 

 

Burmistrz Miasta i Gminy  

mgr Wiesław Skop 

 

                                                                                                                                                                

......................................................................... 
    (podpis kierownika zamawiającego 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1 Formularz oferty  

Załącznik nr 2 Opis przedmiotu zamówienia 

 

 


