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ZAPYTANIE OFERTOWE - ZAPROSZENIE DO ZLOI!,ENIA OFERTY

I . Zamawiajqcy, kt6rym jest Muzeum Piast6w Sl4skich w Brzegu, 49-300 Brzeg, Plac Zamkowy l, wpisany do

Rejestru Insfytucji Kultury prowadzonego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie
pod nr 69i2006, N I P: 1 47 -13-32-604 zaprasza do zloZenia ofert na zadanie:,,Pielggnacja teren6w zielonych
nalez4cych do Muzeum Piast6w Slqskich w Brzegu" Zakres zadania (czynnoSci nalely wykonywai raz w
miesi4cu):
l) Trawnik wrazz drzewami i krzewami od strony Placu Bramy Wroclawskiej:

- bieZEca pielggnacja trawy i krzew6w polegajqca na:

- koszeniu,
- przycince krzew6w,
- nawo2eniu, opryskiwaniu trawy;
- oczyszczaniu z chwast6w misek przy krzewach i drzewach,
- podlewaniu caloSci terenu;
- spulchnianiu ziemi, obsypywaniu misek zmielon4 kor4;

- likwidacji Srodkami chemicznymi pojawiaj4cych sig chwast6w w obrgbie odtworzonych mur6w

kolegiaty;
2) trawnik wrazz drzewami i krzewami od strony parku nad fos4:

- bieaqca pielggnacja trawy i krzewow polegajqca na koszeniu, nawozeniu i opryskiwaniu,
- przycinka i pielggnacja drzew,
- podlewanie caloSci terenu.

3) W ci4gach chodnikowych i drog4 dojazdow4 od strony parku nad fosq - dow6z piasku do posypywania w
okresie wiosennym ijesiennym w iloSci 6 taczek.
2.L-qczna powierzchnia terenu do utrzymania to: 0,325 ha, zwylqczeniem ok. 4 ar6w stanowiqcych mury i drogi.

3.Zgodnie zart.2 ust. I pkt I oraz ust.2 ustawy z dnia ll wrzeSnia 2019 r. - Prawo zam6wieh publicznych,
ustawy nie stosuje sig do zam6wien, kt6rych waftoSi jest mniejsza niZ 130 000 zl.
4.Ofertg wedlug wzoru stanowiqcego zalqcznik nr I do niniejszego zaproszenia do skladania ofert, naleZy przesla6

na adres poazty elektronicznej sekretariat@zamek.brzeg.pl w terminie do dnia 6 kwietnia 2022 r. do godz. 10.00.

5.Termin realizacji zam6wienia - Zamawiaj4cy planuje zrealizowa( zam6wienie od dnia l5 kwietnia 2022 r. do
dnia 3l paildziernika2022 r.
6. Oferty zloZone po terminie wskazanym w pkt. 4 nie bgdq rozpatrywane.
7 .ZamawiajEcy informuje, 2e zam6wtenie zostanie udzielone Wykonawcy, ktory zlozy ofertg z najnizszq cen4

netto plus podatek VAT, obejmujqcq caloSi przedmiotu zam6wienia. PlatnoSi bgdzie dokonywana na rachunek

bankowy Wykonawcy w terrninie l4 dni od dostarczenia prawidlowo wystawionej faktury VAT.
8. I n form acj e dotyczEce pr zetw ar zania danych osobowych.
Administratorem Danych Osobowych - jest Muzeum Piast6w Slqskich w Brzegu,49-300 Brzeg, Plac Zamkowy
l, tel.71 416 32 57, e - mail: sekretariat@zamek.brzeg.pl. Administrator wyznaczyl Inspektora Ochrony Danych,
z kt6rym moZna sig skontaktowai na adres Muzeum. Dane osobowe przetwarzane sE na podstawie art. 6 ust. I lit.
b ic Rozporz4dzenia Parlamentu Europejskiego iRady (UE)20\61679 227.04.2016 r. w sprawie ochrony os6b

fizycznych w zwiEzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95l46lWE (og6lne rozporzqdzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L ll9, s.l), d. w
celu zawarcia umowy, zainteresowania naszq ofertq lub wykonania umowy oraz obowi4zk6w obligacyjnych
powstalych pom igdzy jednostkq z podm iotem danych oraz na podstawie art. 6 ust. I lit. c RODO, d. wypelnienia
obowiqzku prawnego nalozonego na Administratora w zwiqzku z ustaw4 z dnia 1l wrzeSnia 2019 r. - Prawo
zam6wien publicznych. Dane przetwatzane sq w zakresie imienia inazwiska, adresu prowadzenia dzialalnoSci,
konta bankowego, NlP, PESEL (dot. osoby frzycznej). Nie przekazuje sig danych do innych odbiorc6w lub
paristwa trzeciego poza terenem Polski i UE. Okes przechowywania danych wynosi 4 lata. Katalog praw
przyslugujqcych osobie: dostgpu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; do sprostowania (poprawienia
danych); ograniczenia przetwarzania danych; wniesienie sprzeciwu co do przetwarzania danych; wniesienia skargi
do organu nadzorczego wlaSciwego we wzglgdu na centralnq ochrong danych osobowych - Prezesa Urzgdu
Ochrony Danych w Warszawie w wypadku stwierdzenia naruszenia przetwarzania danych osobowych b4dz
niezgodnoSci z celem ich zebrania. Podanie danych jest warunkiem rozpoznania oferty i zawarcia umowy. W
przypadku niepodania danych niezbgdnych do zawarcia umowy, mozemy odm6wii jej podpisania. Nie stosuje sig

automatycznego pruetwarzania danych, w tym profilowania.

DY RE
Muzeum I
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zatqcznik nr 1

do rozpoznania cenowego na zadanie pn. ,,Pielqgnacja teren6w zielonych nale2qcych do Muzeum
Piast6w Slqskich w Brzegu"

(miejscowoSi, data)

FORMULARZ OFERTOWY

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe MPSL w Brzegu z dnia 31,.03.2022 r., dotyczqce zam6wienia

publicznego pn. ,,Pielqgnacja teren6w zielonych naleiqcych do Muzeum Piast6w Slqskich w Brzegu",:

niniejszym sktada my ofertq o nastqpujqcej treSci :

L. Nazwa i adres Wykonawcy:

2. Dane ksiqgowe (NlP, REGON, Nr rachunku bankowego)

3. Oferujemy wykonanie zam6wienia za:

Ceng netto ............21;

Obowiqzujqcy podatek VAT ....,........ .........yo, ..................,..,.....2t;

Cena brutto .........,..21.

4. Przyjmujemy do realizacji warunki oraz informacje postawione/zawarte przez Zamawiajqcego w
zapytaniu ofertowym i nie zglaszamy do nich zastrze2e6.

5. O5wiadczamy, 2e jeste6my zwiqzani niniejszq ofertq ptzez ......................,....dni.

(data i podpis osoby upowa2nionej/Oferenta)

Zala czn i ki:

t
2

3...........................

4.......................,...



zalacznik nr 2

do rozpoznania cenowego na zadanie pn. ,,Pielegnacja teren6w zielonych naleiqcych do Muzeum Piast6w Slqskich w Brzegu"

- projektowane postanowienia umowne

UMOWA
o Swiadczenie uslug pielggnacji teren6w zielonych

W dniu .....04.2022 r. w Brzegu pomiQdzy:

Muzeum Piast6w Sl4skich w Brzegu, 49-300 Brzeg, Plac Zamkowy 1, paf stwow4 instytucj4 kultury,

wpisan4 do Rejestru Instytucji Kultury pod nr zuK 69/2006, NIP: 747-13-32-604,

reprezerrtow any m pr zez:

dr Dariusza Byczkowskiego - Dyrektora Muzeum

zwanego dalej Zleceniodawc4,

a

reprezentow any m przez:

zwanym dalej Zleceniobiorc4,

zwanych l4cznie Stronami,

zawartoumowg na zadanie pn.,,Pielggnacja teren6w zielonych nale?qcychdo Muzeum Piast6w Sl4skich

w Brzegu" o nastgpuj4cej treSci:

$1

I .Zleceniodawca zleca a Zleceniobiorca zobowi4zuje sig do wykonania nastgpuj4cych czynnoSci,

polegaj4cych na pielEgnacji teren6w zielonych (wszystkie czynnoSci raz w miesi4cu), tj.:

l) Trawnik wrazz drzewami i krzewami od strony Placu Bramy Wroclawskiej:

a) bie24ca pielggnacja trawy i krzew6w polegaj4ca na:

- koszeniu,
- przycince krzew6w,
- nawozeniu, opryskiwaniu trawy;
- oczyszczaniu z chwast6w misek przy krzewach i drzewach,

- podlewaniu calo6ci terenu;
- spulchnianiu ziemi, obsypywaniu misek zmielon4 korq;

- likwidacji Srodkami chemicznymi pojawiaj4cych siE chwastow w obrgbie odtworzonych mur6w

kolegiaty;
2) trawnik wraz z drzewami i krzewami od strony parku nad fos4:

- biea4ca pielggnacja trawy i krzew6w polegaj4ca na koszeniu, nawo2eniu i opryskiwaniu,

- przycinka i pielggnacja drzew,
- podlewanie calo5ci terenu.

3) W ci4gaclr chodnikowych i drog4 dojazdowq od strony parku nad fos4 - dowoz piasku do

posypywania w okresie wiosennym ijesiennym w iloSci 6 taczek.

2.|-qcznapowierzchnia terenu do utrzymania - 0,325 ha,zwy\4czeniem ok. 6 ar6w stanowi4cych mury

i drogi.

$2
Termiri wykonania uslug ustala sig od l5 kwietnia 2022 r. do 3l paldziernika 2022 r.

$3

I . Wynagrodzenie Zleceniobiorcy za wykonane prace wskazane w $ I niniejszej Umowy ustala siE

w kwocie . .. ,, zl netto (. . . , ... gr brutto) siownie zlotych: ....... za

caty okres Swiadczenia uslug wskazany w $2. Wysoko66 podatku VAT wynosi 8%.



') Wyrragrodzenie platne bgdzie przelewem na konto Zleceniobiorcy w terminie l4 dni po

przedlozeniu prawidlowo wystawionego rachunku. Numer rachunku, na ktory nalezy

przekazyw a6 Srodki to. . . . .

Strony dopuszczaj4 mo2liwoS6 comiesigcznego rozliczania kwoty nale2nej z tytulu wykonania
umowy, w czE5ci wynikaj4cej ze zrealizowanych czynno(ci za dany rniesi4c obowi4zywania
umowy.

s4
Zleceniobiorca zobowi4zuje sig do wykonania przedrniotu umowy zgodnie z umow4 i bez

opoZnieri w dzialaniu. Bgdzie wykonywa6 w tym zakresie polecenia Zleceniobiorcy, a w razie

niewykonania pielggnacji terenow lub niewywi1zania sig z kt6regokolwiek z zapisow,

Zleceniodawca zachowuje prawo do obni2enia wynagrodzenia o 20o/o warto(;ci kontraktu, a w
razie zwloki przekraczaj4cej 30 dni od przekazania polecenia - prawo do odst4pienia od

Llmowy.

W przypadku zwloki w wykonaniu zlecenia, Zleceniodawca zachowuje prawo do wykonania

uslugi na koszt Zleceniobiorcy, a nastgpnie obciqzenia nalezno5ciami Zleceniobiorcg.

3.

l.

$s
L Strony zobowi4zujq sig do zachowania w poufnoSci postanowieri niniejszej umowy z

wyl4czeniem sytuacji, w kt6rych bgd4 zobowiqzane do podania takich danych (dostgp do

informacj i publicznej).
2 Dane Zleceniobiorcy sq przetwarzane na podstawie art. 6 Lrst. I lit b) Rozporz4dzenie

Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 20161619 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony os6b fizycznych w zwiqzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przep{ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95l46lWE - o96lne
rozporz4dzenie o ochronie danych - RODO, tj. zawarcia umowy ijej realizacji.
Zleceniodawca informuje niniejszym, 2e jest Administratorem Danych Osobowych
pozyskarrych, a nastEpie przetwarzanych w zwiqzku.z wykonaniem umowy i dzialaniami
poprzedzajqcymi jej realizacjEjest Muzeum Piast6w Slqskich w Brzegu, 49-300 Brzeg, Plac

Zarnkowy Adrnirristrator wyznaczvl Inspektora Ochrony Danyclr, z kt6ryrn kontakt jest
rnozliwy za po6reduictwem numeru telefonu sekretariatu jednostki 7l 416 32 57 wew. 100 lub
za poSrednictwem poczty elektronicznej, adres e-mail: sekretariat@zamek.brzeg.pl, lub
pisemnie na adres Admirristratora. Zakres danych: imig i nazwisko, NIP, adres zamieszkania
(prowadzenia dzialalno5ci), dane kontaktowe telefoniczne i e-mail, kontro bankowe. Nie
przekazuje sig danych do innyclr odbiorc6w lub paristwa trzeciego poza terenem Polski i UE.
Okres przechowywania danych wynosi 5 lat. Katalog praw przysluguj4cych osobie: dostEpu do

swoich danych oruz otrzymania ich kopii; do sprostowania (poprawienia danych); ograniczenia
przetwarzania danycli; wniesienie sprzeciwu co do przetwarzania danych; prawo do wniesienia
skargi do organu nadzorczego wla6ciwego we wzglgdu na ochronq danych osobowyclt - Prezesa

Urzgdu Ochrony Danych w Warszawie ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, w wypadku
stwierdzenia naruszenia przelwarzania danych osobowych bqd2 niezgodno5ci z celem ich
zebrania. Podanie danych jest warunkiem zawarcia umowy.

$6
l. Zmiana postanowiei zawartej umowy nastgpuje za zgodq obu Stron w formie aneksu

sporz4dzonego na piSmie pod rygorem niewaznoSci.

2. S4dem wlaSciwym do rozpoznania spor6w z tytulu niniejszej umowy bgdzie S4d wtaSciwy dla
miejsca wykonania umowy.

3. W sprawach nieuregulowanych umow4 zastosowanie maj4 przepisy Kodeksu Cywilnego.
4. Umowg sporz4dzono w 2 jednobrzmiqcych egzemplarzach, po jednej dla kaZdej ze Stron.

Zleceniodawca Zleceniobiorca

2.

3.


