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Lublin, dnia 18.12.2019 r. 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie 

przekraczającej kwoty 30 000 euro  

 
 

Zarząd Transportu Miejskiego w Lublinie zwraca się z prośbą o złożenie oferty na 

wykonanie zamówienia:  

„Opracowanie dokumentacji projektowej przyłączy energetycznych (moc przyłączeniowa 

2kW) do zasilania automatów biletowych na przystankach komunikacji miejskiej w 

Lublinie”. 

W zakres dokumentacji projektowej przyłączy energetycznych (moc przyłączeniowa 2kW) do 

zasilania automatów biletowych wchodzą następujące zadania: 

Zadanie 1: Przyłącze energetyczne do zasilania automatu biletowego - ul. Józefa 

Sowińskiego (przystanek komunikacji miejskiej: UMCS 01); 

Zadanie 2: Przyłącze energetyczne do zasilania automatu biletowego - al. Józefa 

Piłsudskiego (przystanek komunikacji miejskiej: MPWiK 01); 

Zadanie 3: Przyłącze energetyczne do zasilania automatu biletowego - ul. Tomasza Zana 

(przystanek komunikacji miejskiej: ZUS 06); 

Zadanie 4: Przyłącze energetyczne do zasilania automatu biletowego - ul. 3 Maja (przystanek 

komunikacji miejskiej: Plac Litewski 01); 

Zadanie 5: Przyłącze energetyczne do zasilania automatu biletowego - ul. Bohaterów Monte 

Cassino (przystanek komunikacji miejskiej: Zana Leclerc 01); 

Zadanie 6: Przyłącze energetyczne do zasilania automatu biletowego - ul. Eugeniusza 

Romera (przystanek komunikacji miejskiej: Romera 02); 

Zadanie 7: Przyłącze energetyczne do zasilania automatu biletowego - al. Racławickie 

(przystanek komunikacji miejskiej: Ogród Saski 03); 

Zadanie 8: Przyłącze energetyczne do zasilania automatu biletowego - ul. Królewska 

(przystanek komunikacji miejskiej: Brama Krakowska 04); 

Zadanie 9: Przyłącze energetyczne do zasilania automatu biletowego - ul. Lipowa 

(przystanek komunikacji miejskiej: Lipowa Cmentarz 01). 

 

Informacje niezbędne do przygotowania i złożenia oferty: 

1) Opis przedmiotu zamówienia: zamieszczony w załączniku nr 2 do Zapytania 

Ofertowego. 

2) Termin wykonania  zamówienia: termin wykonania zamówienia stanowi kryterium 

wyboru (nie dłuższy niż 120 dni od daty zawarcia umowy). 

3) Warunki udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego 

(jeżeli dotyczy): 
…………………………………………Nie dotyczy………………………………….. 
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4) Sposób składania ofert 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ze względu na  nadmierne 

trudności oraz brak koordynacji, skutkujący poważną groźbą nieprawidłowej realizacji 

zamówienia. 

 

5) Powiązania kapitałowe i osobowe 

Zamawiający nie dopuszcza jakichkolwiek powiązań kapitałowych i osobowych. 

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 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, o ile niższy próg nie wynika z 

przepisów prawa; 

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. 

 

6) Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu 

potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu (jeżeli dotyczy): 

…………………………………………Nie dotyczy………………………………….. 

 

7) Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz 

przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób 

uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami: 

W sprawie zapytania ofertowego można kontaktować się pisemnie na adres Zarząd 

Transportu Miejskiego w Lublinie, ul. Nałęczowska 14, 20-701 Lublin, pok. 119 lub 

drogą elektroniczną: ztm@ztm.lublin.eu . Zamawiający udzieli wyjaśnień dotyczących 

treści zapytania ofertowego niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed 

upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści 

zapytania ofertowego wpłynął do zamawiającego nie później niż  do końca dnia, w 

którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o 

wyjaśnienie treści zapytania ofertowego wpłynie po upływie terminu, o którym mowa 

powyżej, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień 

albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Zamawiający zamieści wyjaśnienia 

dodatkowo na str. internetowej, na której udostępniono zapytanie ofertowe. 

W korespondencji kierowanej do zamawiającego wykonawca winien posługiwać się 

nazwą postępowania oraz numerem sprawy określonym w niniejszym zapytaniu 

ofertowym. 

Zamawiający informuje, że upublicznienie niniejszego zapytania ofertowego,  polega 

na jego umieszczeniu w bazie konkurencyjności. Upublicznienie zapytania ofertowego 

oznacza wszczęcie postepowania o udzielenie zamówienia publicznego w ramach 

projektu. 

Zapytanie ofertowe może zostać zmienione przed upływem terminu składania ofert 

przewidzianym w zapytaniu ofertowym. W takim przypadku należy w 

opublikowanym zapytaniu ofertowym uwzględnić informację o zmianie. Informacja ta 

powinna zawierać co najmniej: datę upublicznienia zmienianego zapytania ofertowego 

mailto:ztm@ztm.lublin.eu
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a także opis dokonanych zmian. Zamawiający przedłuży termin składania ofert o czas 

niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach, jeżeli jest to konieczne z uwagi na 

zakres wprowadzonych zmian. Treść pytań dotyczących zapytania ofertowego wraz z 

wyjaśnieniami zamawiającego zostanie publikowana. 

Osoby upoważnione do kontaktu: 

a) pod względem formalnym i merytorycznym: Cezary Poleszak, tel. 81 466 29 14 

b) pod względem merytorycznym: Magdalena Ferenc-Lipian, tel. 81 466 29 37 wew. 118 

 

8) Termin związania ofertą. 

Składający ofertą pozostanie nią związany przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą 

rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert określonego w pkt. 10 

niniejszego zapytania ofertowego. 

 

9) Opis sposobu przygotowania oferty. 

Oferta powinna zawierać w szczególności: 

a) datę sporządzenia oferty; 

b) dane dotyczące wykonawcy (nazwa, siedziba); 

c) Nr faksu, telefonu oraz adres poczty elektronicznej  (jeżeli dotyczy); 

d) Nr KRS  (jeżeli dotyczy); 

e) NIP, REGON; 

f) Cenę i termin realizacji; 

g) Inne dotyczące przedmiotu zamówienia i jego wykonania ( jeżeli dotyczy). 

Uwaga: Wykonawca jest zobowiązany do złożenia oferty na „Formularzu oferty” 

przekazanym wraz z zapytaniem ofertowym. Wszelkie informacje przekazywane 

przez wykonawcę powinny być podpisane przez osobę upoważnioną do występowania 

w imieniu wykonawcy albo przez osobę umocowaną przez osobę  uprawnioną, w 

przypadku osób fizycznych przez wykonawcę albo przez osobę  umocowaną przez 

wykonawcę. 

 

10) Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert. 

Oferty należy złożyć: do dnia 23.12.2019 r. do godz. 08:45, pisemnie w zamkniętym 

opakowaniu na adres: Zarząd Transportu Miejskiego w Lublinie, ul. Nałęczowska 

14, 20-701 Lublin,  Sekretariat - pok. nr 101, z dopiskiem: 

oferta na „Opracowanie dokumentacji projektowej przyłączy energetycznych (moc 

przyłączeniowa 2kW) do zasilania automatów biletowych na przystankach 

komunikacji miejskiej w Lublinie” 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23.12.2019 r. o godz. 9:00 w Zarządzie Transportu 

Miejskiego w Lublinie, ul. Nałęczowska 14, 20-701 Lublin, pok. 143. 

Zamawiający informuje o możliwości wzięcia udziału w czynności otwarcia ofert. 

11) Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, 

wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert. 

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: 

- cena - waga kryterium 60% 

W powyższym kryterium oceniana będzie cena brutto oferty. Wykonawca w tym 

kryterium może otrzymać maksymalnie 60 punktów. Maksymalną ilość punktów 

otrzyma Wykonawca, który zaproponuje najniższą cenę, pozostali będą oceniani wg 

następującego wzoru: 
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Xc=
Najniższa cena

Cena badanej oferty
 x 60 punktów 

gdzie: 

Xc - ilość punktów przyznana danemu wykonawcy w kryterium cena 

Wartość Xc zostanie zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami 

matematyki. 

- termin opracowania / wykonania przedmiotu zamówienia - waga kryterium 40% 

W powyższym kryterium oceniany będzie podany liczbą dni termin w jakim 

wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia od momentu zawarcia 

umowy. 

Wykonawca, w tym kryterium może otrzymać maksymalnie 40 punktów. 

Maksymalną ilość punktów otrzyma wykonawca, który zaproponuje najkrótszy termin 

wykonania przedmiotu zamówienia. Pozostali będą oceniani wg następującego wzoru: 
 

TWPZ=
TNAJKRÓTSZY WPZ

TOFERTY BADANEJ

 x 40 punktów 

 
gdzie: 

TWPZ - ilość punktów przyznana danemu wykonawcy w kryterium termin wykonania przedmiotu zamówienia 

TOFERTY BADANEJ - oferowany termin wykonania przedmiotu zamówienia w ofercie badanej (w dniach) 

TNAJKRÓTSZY WPZ - najkrótszy termin wykonania przedmiotu zamówienia (w dniach) 

 

Uwaga: 

Oferta Wykonawcy, który zaproponuje termin wykonania przedmiotu zamówienia 

dłuższy niż 120 dni od daty zawarcia umowy zostanie odrzucona. 

 

12) Klauzula informacyjna do zastosowania przez zamawiającego w celu związanym 

z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego: 

a) Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z 27.04.2016 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. Eu L 119, s.1) - dalej RODO - informujemy, że:  

 Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd Transportu 

Miejskiego w Lublinie ul. Nałęczowska 14, kod pocztowy 20-701, numer 

telefonu 81- 466-29-00, adres e-mail ztm@lublin.ztm.eu. 

 Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan 

skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych pod adresem e-

mail odo@ztm.lublin.eu; lub pod numerem telefonu 81 - 466-29-24. 

 Jako administrator będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu 

związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. 

„Opracowanie dokumentacji projektowej przyłączy energetycznych (moc 

przyłączeniowa 2kW) do zasilania automatów biletowych na przystankach 

komunikacji miejskiej w Lublinie”, oznaczenie sprawy: ET.380.ZM-7/2019 

prowadzonym w trybie  zapytania ofertowego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c 

RODO oraz następujących przepisów prawa:  

mailto:ztm@lublin.ztm.eu
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 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. 

U. z 2018 r. 1843, dalej "ustawa Pzp"); 

 Rozporządzenia ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie 

rodzajów dokumentów, jakie może żądać zamawiający od wykonawcy 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. 2016 r. poz. 1126 ze 

zm.); 

 ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t.j. Dz. U. 

2019 r. poz. 553). 

 Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym 

udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 

96 ust.3 ustawy Pzp., a wiec wszystkie zainteresowane podmioty i osoby, gdyż 

co do zasady postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest jawne. 

Ograniczenie dostępu do Pani/Pana danych może wystąpić jedynie w 

szczególnych przypadkach jeśli jest to uzasadnione ochroną prywatności 

zgodnie z art. 8 ust. 4 pkt 1 i 2 ustawy Pzp. Ponadto, Pani/Pana dane mogą 

zostać ujawnione naszym odbiorcom w szczególności kancelariom prawnym, 

podmiotom świadczącym usługi informatyczne. 

 Pani/Pana dane będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, 

przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, 

a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowania obejmuje 

cały czas trwania umowy. Po wykonaniu umowy będziemy przechowywać 

dane w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną 

ustaloną przez Archiwum Państwowe dla danej kategorii akt w jednolitym 

rzeczowym wykazie akt Zarządu Transportu Miejskiego w Lublinie, który jest 

dostępny do wglądu w siedzibie Zarządu. 

 W związku z jawnością postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

Pani/Pana dane mogą być przekazane do państw z poza EOG. 

 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 

osobowych ; 

 na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora 

ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem 

przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym 

przepisy odrębne mogą wyłączyć możliwość skorzystania z ego prawa; 

 prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych 

Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 

 Nie przysługuje Pani/Panu: 

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

danych osobowych; 
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 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. 

 Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli 

Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych - narusza 

przepisy unijnego rozporządzenia RODO. Organem nadzorczym jest Prezes 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

 Podanie danych osobowych w związku z udziałem w postępowaniu o 

zamówienia publiczne nie jest obowiązkowe, ale może być warunkiem 

niezbędnym do wzięcia w nim udziału. Wynika to stąd, że w zależności od 

przedmiotu zamówienia, zamawiający może żądać ich podania na podstawie 

przepisów ustawy Pzp oraz wydanych do niej przepisów wykonawczych, a w 

szczególności na podstawie Rozporządzenia ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 

2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakie może żądać zamawiający od 

wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. 2016 r. poz. 

1126); 

 W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 

RODO (prawa dostępu do swoich danych i otrzymania ich kopii), wymagałoby 

niewspółmiernie dużego wysiłku, Administrator - Zamawiający może żądać od 

osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na 

celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz 

wskazania dodatkowych informacji mających w szczególności na celu 

sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie 

zamówienia. Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO 

(ograniczenia przetwarzania) nie ogranicza przetwarzania danych osobowych 

do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub 

konkursu. 

b) Wykonawca, zobowiązany jest do złożenia oświadczenia wymaganego od 

wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych 

w art. 13 lub art. 14 RODO w Formularzu ofertowym wg Załącznika nr 1 do  

zapytania ofertowego(W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych 

osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie 

stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 

5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści 

oświadczenia np. przez jego wykreślenie). 

13) Pozostałe: 

1. Wykonawca powinien podpisać umowę w miejscu wskazanym przez zamawiającego, 

zgodną ogłoszeniem wraz z załącznikami oraz złożoną ofertą, w terminie 

wyznaczonym przez zamawiającego; 

2. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w 

sprawie przedmiotowego zamówienia, zamawiający może wybrać ofertę 
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najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzenia ich ponownego 

badania i oceny. 

Przez uchylanie się od zawarcia umowy rozumie sie przesłanie przez wykonawcę 

pisma informującego o tym fakcie lub nie stawienie się w miejscu i terminie 

wyznaczonym do zawarcia umowy, a także nieodesłanie w wyznaczonym terminie 

podpisanej umowy w przypadku zawierania jej w trybie korespondencyjnym. 

3. W uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu składania ofert, zamawiający 

może zmienić treść niniejszego zapytania ofertowego. Dokonaną zmianę treści 

ogłoszenia zamawiający zamieści na stronie ztm.bip.lublin.eu. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do występowania do wykonawców z wezwaniami 

do złożenia wyjaśnień treści, w szczególności w sytuacji, gdy zaoferowana cena lub 

jej istotne części składowe, wydawać się będą  rażąco niskie w stosunku do 

przedmiotu zamówienia i budzić będą wątpliwości zamawiającego, co do możliwości 

wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez 

zamawiającego. 

5. Zamawiający poprawi w ofercie: 

a) Oczywiste omyłki pisarskie, 

b) Oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych 

dokonanych poprawek - niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego 

oferta została poprawiona. 

6. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli: 

a) Jej treść nie odpowiada treści ogłoszenia, 

b) Jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o 

zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, 

c) Zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia lub wykonawca 

w odpowiedzi na wezwanie zamawiającego nie złożył wyjaśnień w sprawie 

wysokości zaoferowanej ceny. 

7. Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli: 

a) Nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu, 

b) Cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą 

zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba, że 

zamawiający będzie mógł zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty. 

 

 

 

                    ............................................................ 
                             (pieczęć i podpis Kierownika zamawiającego/ 

pracownika zamawiającego, któremu kierownik 

zamawiającego powierzył wykonanie 

zastrzeżonych dla siebie czynności) 

Wykaz załączników: 

1) Formularz oferty 

2) Opis przedmiotu zamówienia 

3) Wzór umowy 

4) Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej 


