
 
 oznaczenie sprawy: IZP -DP.271.1.2022        Rudziniec 03.03.2022r. 

 
Zamawiający: 
Gmina Rudziniec 
ul. Gliwicka 26, 44-160 Rudziniec 

 
ZAPYTANIE OFERTOWE 

 
W związku z zamiarem realizacji zadania pn.: Remont cząstkowy nawierzchni asfaltowej dróg gminnych i 

wewnętrznych zwracamy się z uprzejmą prośbą o przedłożenie pisemnej oferty na wykonanie 

przedmiotowych zadań.  

Ofertę prosimy przesłać do dnia 15.03.2022 roku na adres:  

- droga pocztową Urząd Gminy Rudziniec ul. Gliwicka 26, 44-160 Rudziniec,  

- pocztą elektroniczną na adres: drogi@rudziniec.pl   

- faxem na numer  /32/ 739 06 14. 

Ofertę prosimy złożyć na załączonym do zapytania formularzu ofertowym (załącznik nr 1).  

Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie robót w zakresie remontów 

cząstkowych nawierzchni asfaltowej dróg gminnych w ilości do 40 Mg (ton) oraz dróg wewnętrznych w ilości                  

do 30 Mg (ton). Roboty należy wykonać zgodnie zapisami załącznika nr 5 – Specyfikacje techniczne. Załącznik 

nr 2 do zapytania obejmuje wykaz dróg gminnych, zaś załącznik nr 3 do zapytania ofertowego obejmuje 

wykaz dróg wewnętrznych, w których mogą występować ubytki. Zamawiający dopuszcza możliwość  

częściowego przekazywanie przedmiotu umowy do wysokości 80% całości zadania. Przyjęcie wykonania części 

umowy nastąpi na podstawie protokołów częściowych,  podpisanych przez uprawnionych przedstawicieli obu stron. 

Protokoły końcowe i częściowe zostaną spisane w oparciu o sprawozdanie z wykonanych robót przedstawione na 

formularzu zgodnym z załącznikami nr 6 oraz nr 7 do zapytania ofertowego. 

Pozostałe wymagania dotyczące zapytania ofertowego zapisane są we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4 do 

zapytania ofertowego.  

Inne wymagania zamawiającego: termin wykonania zamówienia do dnia 31 maja 2022r. z zachowaniem  
minimalnego zaawansowania prac zgodnie z zapisami umowy. 

 

Kryteria oceny ofert: cena - 100 % 

 
Uwaga: 
Oferent, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, przed udzieleniem zlecenia 
zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu zaświadczenie z banku z numerem konta. 
 

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:  



▪ administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Rudziniec - Urząd Gminy w Rudzińcu ul. 
Gliwicka 26;  44 – 160 Rudziniec; 

▪ inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Rudziniec – Urzędzie Gminy w Rudzińcu jest 
Inspektor ds. OC, telefon 32 4000 723,  adres e-mail: gmina@rudziniec.pl  

▪ 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: 

Remont cząstkowy nawierzchni asfaltowej dróg gminnych i wewnętrznych 
 

▪ prowadzonym w trybie art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych; 
▪ Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od 

dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia; 
▪ obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest 

wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy 
Pzp;   

▪ w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

▪ 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;   
− 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; 
− 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. b RODO.  

 
       
Załączniki: 
1. Formularz ofertowy. 
2. Wykaz dróg gminnych, w których mogą występować ubytki. 
3. Wykaz dróg wewnętrznych, w których mogą występować ubytki. 
4. Wzór umowy. 
5. Specyfikacje techniczne. 
6. Sprawozdanie z wykonanych robót na drogach gminnych. 
7. Sprawozdanie z wykonanych robót na drogach wewnętrznych. 
                                        

 

             Wójt Gminy  
          
                   Mgr Krzysztof Obrzut  
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