
 

      

Kielce, 20.05.2022r. 

 

 

Zaproszenie do złożenia oferty na  

 „Wykonanie pergoli w strefie wypoczynku przy pl. Niepodległości 1 w Kielcach” 

 
Zamówienie realizowane jest w związku z zastosowaniem art. 2.ust.1 pkt. 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 

 

 

Wydział Gospodarki Komunalnej i Środowiska UM Kielce zaprasza do złożenia oferty na wykonanie 

pergoli w strefie wypoczynku przy pl. Niepodległości 1 w Kielcach. 

 

SZCZEGÓŁOWY OPIS ZAMÓWIENIA (SOZ) 

 

I. Dane Zamawiającego:  

1. Zamawiający: Gmina Kielce, Rynek 1, 25-303 Kielce, NIP: 657-261-73-25, REGON: 291009343.  

2. Siedziba Zamawiającego: Urząd Miasta Kielce, Wydział Gospodarki Komunalnej i Środowiska,  

25-659 Kielce, ul. Strycharska 6.  

3. Osoba do kontaktu w sprawie zamówienia: Iwona Pamuła, tel. +48 41 36 76 689  

e-mail: iwona.pamula@um.kielce.pl   (w godzinach pracy Urzędu Miasta Kielce: 7:30 do 15:30). 

II. Opis przedmiotu zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie metalowej pergoli w kształcie tunelu dającej możliwość 

prowadzenia po niej roślin pnących wraz z montażem w istniejącej strefie wypoczynku w pasie między 

pl. Niepodległości 1 a ul. Żelazną w Kielcach. 

Parametry pergoli: 

- pergola z kształtowników stalowych o profilu zamkniętym prostokątnym lub kwadratowym o 

wymiarze boku nie mniejszym niż 50mm, wytrzymała konstrukcja spawana dostosowana do 

wymiarów konstrukcji i użytkowania w przestrzeni miejskiej, wykonana zgodnie z obowiązującymi 

przepisami, 

- zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji przez cynkowanie ogniowe zgodnie z PN, malowanie 

proszkowe matowe w kolorach pełnych (wg wskazania zamawiającego) o ilości warstw i grubości 

powłoki zgodnie z PN, 

- wypełnienie z prętów lub rur o fi 20-25mm w ostępach dowolnych, podział wypełnienia tworzący 

podporową konstrukcję dla roślin, umożliwiający prowadzenie po nim roślin pnących,  a docelowo 

zarośnięcie konstrukcji, 

- wymiary zewnętrzne pergoli: wysokość 2200 - 2700mm, szerokość 2600 -2700mm, szerokość tunelu  

ok. 3000 mm dopasowana do znajdujących się w strefie wypoczynku donic i siedzisk. 
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- montaż pergoli w sposób nie ingerujący w izolację i konstrukcję przejścia podziemnego (miejsce 

montażu znajduje się nad wejściem do tunelu), montaż z późniejszym przywróceniem istniejącego 

podłoża z nawierzchnią z betonowych płyt chodnikowych do stanu pierwotnego. 

Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z potrzebami Zamawiającego, ze szczególnym uwzględnieniem 

jego przeznaczenia i przepisami prawa, w tym aktualnie obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi, 

obowiązującymi normami, zasadami wiedzy technicznej oraz przy zastosowaniu nowoczesnych rozwiązań. 

III. Termin wykonania zamówienia: 

1. Termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu zamówienia ustala się na dzień zawarcia umowy/zamówienia. 

2. Termin wykonania przedmiotu zamówienia ustala się nie dłużej niż 21 dni od daty zawarcia 

umowy/zamówienia. 

IV. Warunki udziału w postępowaniu dotyczące wykonawców oraz opis sposobu dokonywania oceny 

ich spełniania: 

Wykonawca, składający ofertę zapewnia, że posiada niezbędną wiedzę, doświadczenie oraz dysponuje 

potencjałem, technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.  

V.  Opis sposobu przygotowania i złożenia oferty: 

1. Wymogi formalne: 

1) każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, wypełnioną i podpisaną wg wzoru określonego                           

w Załączniku nr 1 do niniejszego zaproszenia. 

2) cena podana w ofercie musi obejmować wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu 

zamówienia, 

3) w ofercie należy wskazać cenę brutto (z uwzględnieniem podatku VAT) za realizację całego 

zamówienia zgodnie z wymogami zawartymi w SOZ,  

4) w ofercie należy podać cenę brutto cyfrowo i słownie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.  

Do porównania cen złożonych ofert Zamawiający będzie brał pod uwagę cenę za wykonanie całości 

przedmiotu zamówienia określonego w rozdz. II.  

5) Zamawiający dopuszcza złożenie oferty na formularzach sporządzonych przez Wykonawcę, pod 

warunkiem, że jej treść odpowiadać będzie formularzowi określonemu przez Zamawiającego                                

w załącznikach do SOZ;  

6) Zamawiający uznaje, że podpisem jest: złożony własnoręcznie znak, z którego można odczytać imię                        

i nazwisko podpisującego, a jeżeli własnoręczny znak jest nieczytelny lub nie zawiera imienia i 

nazwiska to musi być on uzupełniony napisem (np. w formie odcisku stempla), z którego można 

odczytać imię  i nazwisko podpisującego;  

7) formularz oferty oraz wymagane dokumenty złożone do niniejszego SOZ muszą być podpisane przez 

Wykonawcę/upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy w sposób wskazany w ppkt 6);  

8) każda poprawka w ofercie musi być podpisana przez osobę/y podpisującą/e ofertę;  

2. Sposób przygotowania i złożenia oferty: 

1) ofertę należy złożyć w trwale zamkniętym, nieprzejrzystym i nienaruszonym opakowaniu (kopercie), 

uniemożliwiającym otwarcie i zapoznanie się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert, 

2) opakowanie oferty musi być opatrzone adresem Zamawiającego:  

Urząd Miasta Kielce  

Wydział Gospodarki Komunalnej i Środowiska  

ul. Strycharska 6 

25 – 659 Kielce. 

Z napisem: Wykonanie pergoli w strefie wypoczynku przy pl. Niepodległości 1 w Kielcach 
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3)    miejsce złożenia oferty:  

Urząd Miasta Kielce, Wydział Gospodarki Komunalnej i Środowiska – Sekretariat (III piętro) 

ul. Strycharska 6, 25 – 659 Kielce 

3. Konsekwencje złożenia oferty niezgodnie z ww. wymogami ponosi Wykonawca np. potraktowanie oferty 

jako zwykłej korespondencji i nie dostarczenie jej na miejsce składania ofert w określonym terminie. 

Oferty, które wpłyną do UM po terminie nie będą rozpatrywane. 
 

VI. Termin składania ofert:  do 30 maja 2022r. do godziny 15.00.  

VII. Opis kryteriów oceny ofert: 

1. Kryterium, którym Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty jest: cena  –  100 %  

VIII. Dodatkowe informacje: 

1. Zamawiający, w przypadku braku możliwości dokonania wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że 

zostaną złożone oferty o takich samych cenach, wezwie Wykonawców którzy złożyli te oferty, do złożenia ofert 

dodatkowych, wyznaczając termin na ich złożenie. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą 

zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.  

2. Zamawiający może nie rozstrzygnąć postępowania, jeżeli cena oferty uznanej za najkorzystniejszą, 

przewyższy kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.  

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian do niniejszego zaproszenia oraz do 

unieważnienia przedmiotowego zapytania ofertowego na każdym jego etapie, bez podania przyczyny.      

Z tego tytułu nie przysługuje Wykonawcy roszczenie przeciwko Zamawiającemu.  

4. W trakcie badania i oceny ofert Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy o udzielenie wyjaśnień 

dotyczących treści złożonej oferty bądź o uzupełnienie dokumentów.  

5. W przypadku, gdy okaże się, że Sprzedawca, którego oferta została wybrana, będzie uchylał się od 

zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez 

przeprowadzenia ich ponownej oceny.  

 

 

Z poważaniem, 

 

 

Dyrektor Wydziału 

Aneta Boroń 

 

 

 

 

 

Załączniki: 

1. Druk formularza ofertowego. 

2. W załączeniu wizualizacja wraz ze zdjęciami z terenu.  

 
W celu realizacji wymogów nałożonych Rozporządzeniem 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 

„RODO”) informujemy, iż: 

• Administratorem danych osobowych Wykonawcy jest Prezydent Miasta Kielce, Rynek 1, 25-303 Kielce,  



 

• w przypadku pytań dotyczących przetwarzania swoich danych osobowych Wykonawca może skontaktować się z 

Inspektorem Ochrony Danych, pisząc na adres e-mail: iod@um.kielce.pl, 

• przekazane dane osobowe będą przetwarzane w celu zawarcia i realizacji umowy, a także w celu komunikacji związanej                   

z wykonaniem umowy, 

• odbiorcami danych osobowych Wykonawcy mogą być instytucje uprawnione na podstawie przepisów prawa lub 

podmioty upoważnione na podstawie podpisanej umowy pomiędzy Administratorem a tym podmiotem, 

• przekazane przez Wykonawcę dane będą przetwarzane przez okres konieczny do realizacji umowy i przechowywane w 

czasie obowiązkowej archiwizacji, określonym aktualnymi przepisami prawa z zakresu rachunkowości, podatków i 

ubezpieczeń społecznych, oraz ze względu bezpieczeństwa prawnego – do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń, 

• Wykonawcy przysługuje prawo do dostępu do swoich danych, ich sprostowania, kopii danych, ograniczenia 

przetwarzania lub usunięcia danych – przy czym uprawnienie to zostanie zrealizowane po okresie nie krótszym niż okres 

przechowywania danych – a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przenoszenia danych, 

• w przypadku powzięcia informacji o niewłaściwym przetwarzaniu danych osobowych Wykonawcy przez Administratora, 

przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 

• dane osobowe Wykonawcy nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, 

• podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji umowy i wywiązania się przez Administratora z 

obowiązków płatnika; brak udostępnienia danych osobowych uniemożliwi zawarcie umowy. 

 

 

 


