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Nr 07/2021

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
Nazwa i adres Zamawiającego:
Przedsiębiorstwo Komunalne „Pegimek” Sp. z o.o., ul. Konopnickiej 3, 21-040 Świdnik,
NIP: 713-020-78-84, REGON: 430121305,
telefon: 81 751-20-44, adres poczty elektronicznej: przetarg@pegimek.swidnik.pl
zwane dalej „Zamawiającym” zaprasza do składania ofert w postępowaniu:

DZIERŻAWA HULAJNÓG ELEKTRYCZNYCH
Do udzielenia przedmiotowego zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11 września
2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz. U. 2019, poz. 2019 z późn. zm.) zwanej dalej
„ustawą” na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 – wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych
równowartości kwoty 130 000 zł.
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym zaproszeniu stosuje się Regulamin udzielania
zamówień w P.K. Pegimek Sp. z o. o. zwany dalej Regulaminem, w szczególności załącznik nr 1 do
Regulaminu „Zapytanie ofertowe” (Regulamin dostępny na stronie internetowej Zamawiającego
www.pegimek.swidnik.pl ) oraz przepisy ustawy - Kodeks cywilny.
Postępowanie będzie prowadzone w trybie zapytania ofertowego o wartości poniżej
130 000,00 zł.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Opis przedmiotu zamówienia.
Przedmiotem zamówienia jest dzierżawa hulanóg elektrycznych w ilości 30 sztuk na terenie Gminy
Miejskiej Świdnik przy wykorzystaniu zintegrowanego systemu pozwalającego na zdalne sterowanie
pojazdami i zbieranie potrzebnych informacji o pojazdach. System ma umożliwiać korzystanie
użytkownikom z pojazdów przy użyciu aplikacji na telefony komórkowe.
Dostarczone pojazdy jak i system do ich obsługi, w tym aplikacja mają być kompletne i umożliwiać
w pełni korzystanie z pojazdów w ramach zawartej umowy.
W zakres zamówienia wchodzi:
1. Dzierżawa hulajnogi z ładowarką: 30 szt.
2. Dzierżawa dodatkowych baterii: 12 szt.
3. Dowóz i odbiór pojazdów.
4. Kompleksowe szkolenie wybranych osób do obsługi.
Ponadto Wykonawca zapewni wsparcie marketingowe oraz możliwość dodatkowego oklejenia
pojazdów grafikami Zamawiającego.
Po zakończeniu umowy Zamawiający otrzyma szczegółowe dane dot. przejazdów i dane GPS
pozwalające na identyfikację źródeł i kanałów podróży.
W ramach umowy Wykonawca zapewni bezpłatne przejazdy dla pracowników Zamawiającego.
Obsługa hulajnóg (ładowanie, naprawy, rozstawianie na ulicach) leży po stronie Zamawiającego.
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Projektowane postanowienia umowy określające zakres wzajemnych praw i obowiązków zawiera
załącznik nr 2 do zaproszenia. Zamawiający dopuszcza zawarcie z Wykonawcą dodatkowych umów
lub porozumień regulujących wzajemną współpracę stron.
2. Wymagany termin realizacji zamówienia: 5 miesięcy licząc od dnia 01.05.2021. – w
uzasadnionych przypadkach zamawiający dopuszcza przesunięcie terminu rozpoczęcia
wykonywania zamówienia, najpóźniej od dnia 15.05.2021.
3. Informacje o sposobie komunikowania się zamawiającego z wykonawcami:
Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy przekazują
pisemnie na adres: ul. Konopnickiej 3, 21-040 Świdnik lub elektronicznie na adres:
przetarg@pegimek.swidnik.pl .
Osobami uprawnionymi przez Zamawiającego do kontaktu z wykonawcami są:
- Monika Gospodarek, tel. (81) 477-85-43, e-mail: przetarg@pegimek.swidnik.pl.
4. Opis sposobu przygotowania oferty:
- ofertę należy sporządzić na załączonym formularzu ofertowym (wg zał. nr 1),
- oferta powinna być sporządzona w języku polskim oraz podpisana przez osobę upoważnioną
do reprezentowania firmy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej
cenie oferty,
- oferta składana w formie elektronicznej powinna być podpisana kwalifikowanym podpisem
elektronicznym, podpisem osobistym lub podpisem zaufanym; dopuszcza się również
złożenie skanu oferty sporządzonej w formie papierowej podpisanej własnoręcznym
podpisem (podpis powinien umożliwić identyfikację osoby podpisującej),
- w przypadku podpisywania oferty przez osobę niemającą prawa do reprezentacji podmiotu
na podstawie dokumentów rejestrowych (ewidencyjnych) Wykonawcy, należy do oferty
dołączyć stosowne pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo powinno być przedstawione w takiej
samej formie jak składana oferta.
- wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę.
5. Sposób oraz termin składania ofert:
Ofertę należy złożyć do dnia 23.04.2021., do godz. 10:00. w następujący sposób:
- w formie pisemnej w siedzibie Zamawiającego w Świdniku, ul. Konopnickiej 3, pok. nr 14
(sekretariat);
- w formie elektronicznej na adres: przetarg@pegimek.swidnik.pl.
Oferty złożone po wyznaczonym terminie zostaną odrzucone i nie będą oceniane.
6. Sposób obliczenia ceny:
a) Cenę należy podać cyfrowo i słownie z uwzględnieniem stawki podatku VAT właściwej dla
przedmiotu zamówienia obowiązującej wg stanu prawnego na dzień składania ofert.
b) Cenę należy podać z dokładnością do 1 grosza.
c) W cenie oferty należy uwzględnić dostawę hulajnóg do miejsca przeznaczenia.
d) Cenę oferty należy obliczyć uwzględniając zakres zamówienia określony w opisie przedmiotu
zamówienia oraz ewentualne ryzyko wynikające z okoliczności, których nie można było
przewidzieć w chwili zawierania umowy. Cena oferty musi zawierać wszelkie koszty
niezbędne do zrealizowania zamówienia.
e) Wyklucza się możliwość roszczeń wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny,
względnie braku wiedzy na temat warunków realizacji zamówienia.
7. Opis kryteriów oceny ofert:
7.1.
cena - 80 %
7.2.
wysokość prowizji - 20 %
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Oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez
Wykonawców w zakresie podanych kryteriów oceny.
Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania określonego kryterium otrzyma maksymalną
ilość punktów. Pozostałym Wykonawcom przypisana zostanie odpowiednio mniejsza liczba
punktów.
Ocena ofert w zakresie przedstawionych wyżej kryteriów zostanie dokonana wg następujących
zasad:
- wg kryterium cena 80 %
oferta z najniższą ceną uzyska 80 pkt, ocena punktowa kolejnych ofert dokonana zostanie zgodnie
ze wzorem:
cena najniższa
Pc = ----------------------------- x 100 pkt x 80 % (0,8)
cena badanej oferty
- wg kryterium wysokość prowizji 20 %
oferta z najniższą prowizją uzyska 20 pkt, ocena punktowa kolejnych ofert dokonana zostanie
zgodnie ze wzorem:
prowizja najniższa
Pc = ---------------------------------- x 100 pkt x 20 % (0,2)
prowizja badanej oferty
Uwaga! Wysokość prowizji należy podać procentowo od uzyskanych przychodów przez
Zamawiającego. Prowizję należy podać jako liczbę całkowitą – w przeciwnym wypadku zamawiający
zaokrągli podaną wysokość prowizji zgodnie z zasadą zaokrągleń matematycznych i taką wartość
przyjmie do oceny oferty oraz do umowy.
Zamawiający dopuszcza prowizję od przychodów w wysokości maksymalnie 30 %. Jeżeli
Wykonawca zaoferuje wyższą prowizję jego oferta zostanie odrzucona i nie będzie podlegała
ocenie.
a)

Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty nie podlegające odrzuceniu.

b)

Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która w sumie uzyska największą ilość
punktów. Uzyskana z wyliczenia ilość punktów zostanie ostatecznie ustalona z dokładnością
do drugiego miejsca po przecinku z zachowaniem zasady zaokrągleń matematycznych.

Zgodnie z zapisami określonymi w pkt 8 Załącznika nr 1 do Regulaminu „Zapytanie ofertowe”
złożone oferty mogą podlegać dalszym negocjacjom przez Zamawiającego.
8. Termin związania ofertą wynosi: 30 dni licząc od dnia, w którym upływa termin składania ofert
tj. do dnia 22.05.2021.
9. Klauzula informacyjna wynikająca z art. 13 rozporządzenia RODO.
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 Przedsiębiorstwo Komunalne „Pegimek”
Sp. z o.o., ul. Konopnickiej 3, 21-040 Świdnik, tel. 81 751-20-44, fax 81 751-28-37;
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we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, jak
również w przypadku pytań lub wątpliwości mogą się Państwo kontaktować z Inspektorem
Ochrony Danych – na adres e-mail: iod@pegimek.swidnik.pl;
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO w celu
związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego „Dzierżawę
hulajnóg elektrycznych” prowadzonym w trybie zapytania ofertowego zgodnie z niniejszym
zaproszeniem;
 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:
- osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu
o obowiązuje przepisy prawne;
- banki w zakresie realizacji płatności;
- dostawcy usług prawnych i doradczych oraz podmioty wspierające w dochodzeniu roszczeń
(w szczególności kancelarie prawne);
- podmioty świadczące usługi w zakresie serwisu i utrzymania systemów informatycznych
oraz oprogramowania.
 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia
postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres
przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana
dotyczących jest wymogiem umownym określonym w przepisach Regulaminu, związanym z
udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, konsekwencją niepodania
danych jest brak możliwości udziału w niniejszym postępowaniu;
 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany i nie będą profilowane, 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 lub uzupełnienia Pani/Pana danych
osobowych przy czym skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia nie może
skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą
postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać
integralności protokołu oraz jego załączników;
− 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 prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do
przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu
ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu
publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego, a także nie ogranicza
przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postepowania o udzielenie
zamówienia;
− 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. c
RODO.

w przypadku dojścia do zawarcia umowy dane osobowe osób fizycznych, w szczególności
osób reprezentujących oraz wskazanych do kontaktu, związanych z wykonaniem umowy,
pozyskane bezpośrednio lub pośrednio, będą przetwarzane przez Strony umowy w celu i okresie jej
realizacji, a także w celach związanych z rozliczaniem umowy, celach archiwalnych oraz ustalenia i
dochodzenia ewentualnych roszczeń w okresie przewidzianym przepisami prawa, na podstawie i w
związku z realizacją obowiązków nałożonych na administratora danych przez te przepisy. Dane te
nie będą przedmiotem sprzedaży i udostępniania podmiotom zewnętrznym, za wyjątkiem
przypadków przewidzianych przepisami prawa, nie będą również przekazywane do państw trzecich
i organizacji międzynarodowych. Mogą one zostać przekazane podmiotom współpracującym z
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Zamawiającym w oparciu o umowy powierzenia zawarte zgodnie z art. 28 RODO, m.in. w związku
ze wsparciem w zakresie IT, czy obsługą korespondencji. W pozostałym zakresie zasady i sposób
postępowania z danymi został opisany powyżej.

administrator danych zobowiązuje Panią/Pana do poinformowania o zasadach i sposobie
przetwarzania danych wszystkie osoby fizyczne zaangażowane w realizację umowy.

Sporządziła: M. Gospodarek

Zatwierdził:
Justyna Mierzwa – Wiceprezes Zarządu
Małgorzata Mieczkowska-Profeta – Prokurent

Świdnik, dnia 16.04.2021.

Załączniki:
Nr 1 – formularz ofertowy
Nr 2 – wzór umowy
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