
 

GPD. 272.14.2022       Lubsza, dnia 13.07.2022 r. 

 

 

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY 

 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości szacunkowej zamówienia mniejszej niż 

130 000 złotych (bez podatku od towarów i usług) prowadzone z wyłączeniem stosowania 

przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r., 

poz. 1919 z późniejszymi zmianami) 

 

1. Zamawiający:  

Gmina Lubsza, 49-313 Lubsza, ul. Brzeska 16, tel. 77 411 86 30, e-mail: gpd@lubsza.ug.gov.pl    

zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zadania pod nazwą: 

 

„Wiata biesiadna w miejscowości Pisarzowice” 

 

2. Opis przedmiotu zamówienia: 
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie wiaty drewnianej o przeznaczeniu rekreacyjnym 

w miejscowości Pisarzowice, działka nr ewid. 135/18. Wiata o konstrukcji szkieletowej 

drewnianej, otwartej od strony frontowej i tylnej. Wiata pokryta dachem dwuspadowym o 

nachyleniu połaci 45°, przykrytym gontem bitumicznym. Wymiary zewnętrzne wiaty 4 m x 6 

m (powierzchnia zabudowy 24 m2). Wiata posadowiona na fundamentach z betonu klasy 

C16/20.  

 

3. Termin wykonania zamówienia: 30.09.2022 r. 

 

4. Miejsce i sposób uzyskania dodatkowych informacji dot. niniejszego zapytania 

ofertowego:  
W celu uzyskania dodatkowych informacji należy skontaktować się z pracownikiem Urzędu 

Gminy w Lubszy, 49-313 Lubsza, ul. Brzeska 16, pok. nr 5, tel. 77 411 86 30. 

 

5. Opis sposobu wyliczenia ceny ofertowej: 

a/ Cenę oferty należy określić w wysokości netto, podać wartość podatku VAT i cenę brutto za 

wykonanie całości zamówienia. 

b/ Cena ofertowa za wykonanie całego zamówienia powinna obejmować wszystkie koszty w 

tym związane, tj. robociznę, transport, cenę materiałów, pracę sprzętu, koszty pośrednie, zysk 

oraz koszty zakupu i inne koszty niezbędne do prawidłowego zrealizowania zadania. 

 

6. Kryterium wyboru ofert : cena 100 % 

Za ofertę najkorzystniejszą Zamawiający uzna ofertę Wykonawcy z najniższą ceną brutto (z 

podatkiem VAT) za wykonanie całego zamówienia, podaną w złotych polskich (PLN). 

 

7. Sposób przygotowania oferty: 

Ofertę należy złożyć za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres email: 

gpd@lubsza.ug.gov.pl, osobiście lub pocztą w formie pisemnej na adres: Urząd Gminy w 

Lubszy, 49-313 Lubsza, ul. Brzeska 16. 

 

8. Miejsce i termin złożenia ofert: 
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Ofertę należy złożyć do dnia 02.08.2022r.  

 

9. Wybór oferty nastąpi w dniu 08.08.2022r. w Urzędzie Gminy w Lubszy, 49-313 

Lubsza, ul. Brzeska 16. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający poinformuje 

oferentów ogłaszając wyniki na stronie BIP Urzędu Gminy Lubsza.  

Zamawiający ma prawo odstąpić od wyboru oferenta bez podania przyczyny. 

 

10. Umowa: 

Z oferentem którego oferta zostanie wybrana podpisana zostanie umowa na wykonanie 

niniejszego zadania. 

 

11. Klauzula RODO: 
Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 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), Urząd Gminy w Lubszy informuje, że przetwarza Pani/Pana dane osobowe: 

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych przez Urząd Gminy w Lubszy jest Gmina Lubsza, ul. 

Brzeska 16; 49-313 Lubsza, tel. 77 411 86 15 (29, 30-32) e-mail: lubsza@lubsza.ug.gov.pl  Kontakt z Inspektorem 

Ochrony Danych - na adres Administratora lub e-mail: czyli iod@lubsza.ug.gov.pl 

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji obowiązków ustawowych Gminy w interesie 

publicznym, na podstawie obowiązujących przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. e RODO) oraz w celu wypełnienia 

obowiązków prawnych ciążących na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Zakres przetwarzanych danych: 

imię i nazwisko, miejsce zamieszkania/zameldowania, PESEL. W zależności od celu możemy przetwarzać także 

inne dane, w szczególności: datę urodzenia, dane kontaktowe, nr rachunku bankowego. W sytuacjach, kiedy 

posiadacie Państwo zawartą umowę z Gminą Lubsza lub podejmujecie działania zmierzające do jej zawarcia, dane 

osobowe przetwarzamy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO. 

3. W związku z przetwarzaniem danych odbiorcami Pani/Pana danych mogą być organy władzy publicznej oraz 

podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej(w zakresie i w 

celach, które wynikają z przepisów prawa) oraz podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z 

Gminą Lubsza przetwarzają dane osobowe posiadane przez Administratora. 

4. Pani/Pana dane nie są przekazywane poza teren Unii Europejskiej. 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w 

przepisach szczegółowych w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.  

6. Katalog praw przysługujących Pani/Panu: 

- prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 

- prawo do sprostowania (poprawienia danych); 

- prawo do ograniczenia przetwarzania danych (na okres, w którym sprawdzimy prawidłowość przetwarzanych 

danych); 

- prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego we względu na ochronę danych osobowych – 

Prezesa Urzędu Ochrony Danych w Warszawie w wypadku stwierdzenia naruszenia przetwarzania danych 

osobowych, bądź niezgodności z celem ich zebrania. 

7. Podanie przez Państwo danych jest wymogiem ustawowym – wynikającym z podanych wyżej aktów prawnych. 

8. Dane nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu.  

 

 

 

Wójt Gminy Lubsza 

Bogusław Gąsiorowski 
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