
Znak sprawy w MPŚL: AG.ż6.1.2022
Brzeg, dn, 11.02.2022 r.

na miesiąc - w miesiącach 1

l.

ZAPYTANIE OFERTOWE - ZAPROSZENIEDO ZŁOŻENIA OFERTY

Zamawiający, klórym jest Muze_um Piastów Śląskich w Brzegu, 49-300 Brzeg, Plac
?.lg*y l, wpisany do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonegó przez Mint;tr" ńld.y
i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie po a nr eóńooe ,NrP, ziz-'l l-i-;il;;;.;.;;;"
złożenia ofert na zadanie:
- I(ompleksowe utrzymanie czystości na terenach wewnętrznych oraz zewnętnnychwokól budynku dawnego GimnĘum Książęcego przy il.Moniuszki 1 * B;Ó';'

którego właścicielem jest Muzeum riastOw Śląsiicń w Brzegu.

zakres zadania

Tereny wewnętrzne:

1) Plac. parkingowy dawnego Gimnazjum Książęcego (od strony ulicy Chrobrego) opowierzchni 3673 m2 .;
- bieżące sprzątnie placu parkingowego- raz w miesiącu,, bieżące odśnieżanie w okresie zimowym (w iym posypywanie substancjami
antypoślizgowymi) - w zależności od potrzeb,
- oprysk środkiem przeciwko porostowi chwastów, raz
kwiecień - 30 wrzesień,
- plewienie narośli mchowych i chwastów - w miesiącach: kwiecień, czerwiec, sierpień
(ednokotnie w każdym ze wskazanych miesięcy).

2) Trawnik na placu parkingowym o powierzclni 224 m2
, bieżące koszenie (raz w miesiącu), grabienie i utrzymanie (w miesiącach kwiecień -paździemik),
- oprysk środkiem przeciwko porostowi chwastów, w zależności od potrzeb.

Tereny zewnętrzne (chodnik o pow. 875,5 m2 ):

- bieżące sprzątnie chodnika wokół posesji (zaczynając od budynku łącznika prry ulicy
Długiej, wzdłuż budynku Gimnazjum o strony ul. Moniuszki poprzez długość muru od
strony ul. chrobrego aź do wjazdu na teren placu parkingowego przy ul. ćhrobrego) -
d:wa razy w miesiącu;
- odśnieżanie (w tym posypywanie substancjami antypoślizgowymi) chodnika wokół
posesji wraz z krawężnikiem - w zależności od potrzeb,
- oprysk środkiem przeciwko porostowi chwastów (raz w miesiącu),
- plewienie narośli mchowych i chwastów (w miesiącach kwiecień, czerwiec, sierpień,
pażdziemlk - jednokotnie w kazdym ze wskazanych miesięcy)

3. Zgodnie z art 2ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2 ustawy z dnia l 1 września 2019 r. - Prawo zamówień
publicznych, ustawy nie stosuje się do zamówień, których wartość j est mniejsza niz l30 000
zł.



7.

8.

4. ofertę według wzoru stanowiącego załącmik nr l do niniejszego zaproszenia do składania
ofert, nalezy przesłać na adres pocźy elektronicznej 

-sekietariit@zamek.brzeg.pl 
w

terminie do dnia 18 |utego 2022 r. do godz. 10.00,

5. Termin realizacji zamówienia - zamawiający planuje zrealizować zamówienie od dnia 1

marca2022 r. do dnia 3l grudniaż022r.

6. Oferty złożone po terminie wskazanym w pkt. 4 nie będą rozpatrywane.

zamawiający informuje, że zamówienie zostanie udzielone wykonawcy, który złoĘ ofertę z
najniższą ceną netto plus podatek vAT, obejmującą całość przedmiotu zamówienia. płatnośó
będzie dokonywana na rachunek bankowy wykonawcy w terminie 14 dni od dostarczenia
prawidłowo wystawionej faktury VAT,
Informacje dotyczące przetw uzania danych osobowych.
Administratorem Danych Osobowych - jest Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu, 49-300
Brzeg,Plac Zamkowy 1, tel. 77 41632 57, e - mail: sekretariat@zamek.brzeg.pl. Administrator
wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym moźna się skontaktować na adres Muzęum.
Dane osobowe przętwarzale są na podstawie art. 6 ust. 1 lit, b i c Rozporządzenia parlamentu
Europejskiego iRady (UE) 20161679 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 95l46lWE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz,
Urz, UE L l l 9, s. 1), tj . w celu zawarcia umowy, zainteresowania naszą ofertą lub wykonania
umowy oraz obowiązków obligacyjnych powstałych pomiędzy jednostką z podmiotem danych
oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. wypełnienia obowiązku prawnego nałożonego
na Administratora w związku z ustawą z dnia 1 l września 2019 r. - Prawo zamówień
publicznych. Dane przetwarzane są w zakresie imienia i nazwiska, adresu prowadzenia
działalności, konta bankowego, NIP, PESEL (dot. osoby flzycznej). Nie przekazuje się danych
do innych odbiorców lub pństwa trzeciego poza terenem polski i uE. okres przechowywania
danych wynosi 4 lata. Katalog praw przysługujących osobie: dostępu do swoich danych oraz
otrzymania ich kopii; do sprostowania (poprawienia danych); ograniczenia przstwatzalia
danych; wniesienie sprzeciwu co do przetwarzania danych; wniesienia skargi do organu
nadzorczego właściwego we względu na centralną ochronę danych osobowych - Prezesa
urzędu ochrony Danych w warszawię w wypadku stwierdzenia naruszenia przętwarzania
danych osobowych bądź niezgodności z celem ich zebrania. podanie danych jest warunkiem
rozpoznania oferty i zawarcia umowy. W przypadku niepodania danych niezbędnych do
zawarcia umowy, możemy odmówić jej podpisania. Nie stosuje się automatycznego
przetwarzania danych, w tym profilowania,

DYRE ToR
MUzeUm I Ślqskich



załącmik ff 1
do rozpoznania cenowego na ,ndanie pn. ,, Kompleksowe utrrymanie crystości

na terenach wewnętrznych oraz Zewnętrznych wokól budynku daronego
Gimnazjum Książęcego przy Pl.Moniuszki 1 w Brzegi''

(miejscowośó, data)

FORMULARZ OFERTOWY

W odpowiedzi na zapytanie, ofertowe MPŚL w Brzegu z dnia l|.02.żO22 r, dotyczące
zamówienia publicmego realizowanego na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 oraz ust 2 usiawy ,
dnia l1 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych, pn.: ,,Kompleksowe utrzymanie
czystości na terenach wewnętrznych oraz zewnętrznych wokói budynku dawnego
Gimnazjum Książęcego przy Pl. Moniuszki l w Brzógu, którego ,nńścicielem jeit
Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu.''

niniejszym składamy ofertę o następującej treści:

1 . Nazwa i adres Wykonawcy:

2. Dane księgowe OiIP, REGON, Nr rachunku bankowego)

3. Oferuj emy wykonanie zamówięnia za:
Cenę netto ..,..........,.ń;
ObowiązującypodatekVAT .,%,.....,,,...,.......,.......zł;
Cena brutto..,... ..,......zł.
przyjmujemy do realizacji warunki oraz informacje postawione/z awarte przęz
Zamawiającego w zapytaniu ofertowym i nie zgłaszamy do nich zastrzeżeń.
Oświadczamy,żejesteśmyzwiązanininiejsząofertąprzez,...,.............,,,...,..dni,

(data i podpis osoby upowżnionej/Oferenta)

załaczniki:

4.

5.
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