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OGLOSZENIE O ZAMOWIENIU

Straz Miejska w Bialymstoku z siedzib^ ul. SkJadowa 11,15-399 Biaiystok
zaprasza do ziozenia oferty na wykonanie ustugi o wartosci nieprzekraczaj^cej kwoty
okreslonej w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych
(Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), wyl^czonej ze stosowania przepisow ww. ustawy.

1. Opis przedmiotu zamdwienia.

1) Przedmiotem zamowienia „Uslugi szycia na miar^ elementow umundurowania
dla funkcjonariuszy Strazy Miejskiej w Bialymstoku w 2019 r.".

2) Kod CPV: 98393000-4 Uslugi krawieckie.

2. Szczegotowy opis przedmiotu zamowienia.

1) Przedmiotem zamowienia s^ uslugi szycia miarowego mundurdw, plaszczy i stroju
specjalnego „moro" dla funkcjonariuszy Strazy Miejskiej w Bialymstoku oraz uslugi
w zakresie napraw, przerobek i dokonywania obszyc elementow umundurowania.

2) Elementy umundurowania powinny bye wykonane zgodnie ze wzorami okreslonymi
w Rozporz^dzeniu Rady Ministrow z dnia 28 lipca 1998 r. w sprawie umundurowania,
legitymacji, dystynkcji i znakdw identyfikacyjnych straznikow gminnych (miejskich)
(Dz.U. z 1998 Nr 112 poz. 713 z p6zn. zm.) oraz zgodne ze wzorami umundurowania
uzywanymi przez Straz Miejsk^ w Bialymstoku.

3) Wzory mundurdw, plaszcza i stroju specjalnego „moro" - pozostaj^ do wgl^du
w siedzibie Zamawiaj^cego w Bialymstoku, ul. Skladowa 11, pok. 309.

4) Szycie elementow umundurowania odbywac si^ b^dzie z materialu powierzonego
przez Zamawiaj^cego (tkanina, guziki, lamdwka, dystynkeje i emblematy).

5) Niezb^dne do wykonania zamdwienia dobrej jakosei dodatki krawieckie zapewni na
swdj koszt Wykonawca. Koszt dodatkdw nalezy uj^c w ryczaltowych eenach szycia
elementdw umundurowania wymienionyeh w § 2 pkt 1.

6) Na komplet munduru (sluzbowego, wyjseiowego lub galowego) skladaj^ si?: jedna
marynarka + dwie pary spodni.

7) Na komplet stroju specjalnego „moro" sktadaj^ si?: jedna kurtka + jedna para spodni.

8) Wymagana jest pelna gama rozmiardw.

9) Zlecenie uszycia okreslonej ilosci elementdw umundurowania b?dzie przekazywane
Wykonawey przez Zamawiaj^cego w okresach comiesi?cznych (na pocz^tku
miesi^ca) i b?dzie zawierac dane dot. rodzaju i ilosci sortdw oraz nazwiska
funkcjonariuszy.



10) System zmianowy pracy funkcjonariuszy Strazy Miejskiej w Bialymstoku
uniemozliwia wykonanie obmiaru, przymiarek i poprawek w jednym dniu danego
miesi^ca dla grapy funkcjonariuszy, dla ktorych b^dzie szyte umundurowanie.
W zwi^zku z powyzszym Wvkonawca bedzie zobowi^anv. w kazdvm miesiacu po
otrzvmaniu zlecenia. dokonac na swoi koszt minimum dwoch wizvt w siedzibie

Zamawiai^cego w Bialymstoku przv ul. Skladowei 11 wcelu wykonania wyzej
okreslonych czynnosci. Terminy wizyt Wykonawcy b^d^ kazdorazowo ustalane
z Zamawiaj^cym z co najmniej trzydniowym wyprzedzeniem.

11)Termin wykonania pojedynczego zlecenia - do konca danego miesi^ca, na ktory
zostalo wystawione zlecenie. Dopuszcza si? wydluzenie terminu po wczesniejszym
uzgodnieniu z Zamawiaj^cym.

12) Goto we elementy umundurowania, kazdy oznakowany metk^ z imieniem
i nazwiskiem funkcjonariusza, Wykonawca dostarczy na swoj koszt do siedziby
Zamawiaj^cego.

13)W przypadku stwierdzenia niezgodnosci w otrzymanym przedmiocie zamowienia -
Zamawiaj^cy odesle elementy umundurowania do Wykonawcy na jego koszt, ktory
dokona poprawek w terminie nie dluzszym niz 7 dni.

14)Wszelkie koszty zwi^zane z dojazdem w celu wykonania zamowienia, transportem
tkanin, wysylk^ gotowych sortow mundurowych lub sortow do ewentualnych
poprawek ponosi Wykonawca.

15) Ilosci poszczegolnych elementow umundurowania wskazane w formularzu ofertowym
S4 ilosciami szacunkowymi okreslonymi na podstawie aktualnej wiedzy
Zamawiajqcego w zakresie prognozowanych potrzeb na rok 2019.

16)Zamawiaj4cy zastrzega sobie prawo zwi?kszenia lub zmniejszenia ilosci zamawianych
elementow umundurowania, co nie moze stanowic podstawy do wnoszenia przez
Wykonawc? j akichkolwiek roszczen.

17)Zamawiaj4cy wymaga od Wykonawcy minimum 2-letniego doswiadczenia w szyciu
elementow umundurowania o sformalizowanych wzorach okreslonych przepisami
wymienionymi w ust. 2 pkt 2.

3. Termin i warunki realizacji przedmiotu zamowienia.

1) Zamawiaj^cy wymaga realizacji zamowienia w okresie od dnia podpisania umowy
do dnia 31.12.2019 r., w podziale na comiesi?czne zlecenia.

2) Realizacja przedmiotu zamowienia moze zostac zakohczona przed upl5'wem terminu,
o ktorym mowa w pkt 1 w przypadku wczesniejszego wykorzystania kwoty,
stanowi^cej maksymalne wynagrodzenie Wykonawcy z tytulu realizacji niniejszego
zamowienia.

3) Szczegolowe warunki realizacji zamowienia zostaly zawarte we wzorze umowy,
stanowi^cym Zatqcznik nr 2 do zapytania ofertowego.

4) Platnosc za realizacj? przedmiotu zamowienia nast^pi przelewem, w terminie 14 dni
od daty otrzymania przez Zamawiaj^cego poprawnie wystawionej faktury VAT.

5) Faktura b?dzie wystawiana kazdorazowo po wykonanym zleceniu.



4. Miejsce oraz termin skladania ofert.

1) Oferty nalezy skladac w siedzibie Zamawiajqcego: 15-399 Bialystok, ul. Skladowa 11,
pok. nr 309, od poniedzialku do pi^tku, w godzinach od 7.00 do 15.00.

2) Termin skladania ofert uptvwa w dniu 10.01.2019 r.

3) Oferty, ktore wplyn^ po w/wskazanym terminie nie b^dq rozpatrywane i nie b^d^
zwracane.

4) Osoby uprawnione do kontaktow z Wykonawcami:

Ryszard Wnorowski, tel. (85) 869 67 55, e-mail: rvsaiorowski@um.bialvstok.pl

Ilona Flis-Bailey, tel. (85) 869 67 29, e-mail: iflis@,um.bialystok.pi

5. Wymagania odnosnie oferty.

1) Oferta musi bye napisana w j?zyku polskim i podpisana przez osob? upowaznionq do
reprezentowania firmy, zgodnie z form^ reprezentacji Wykonawcy okreslon^
w rejestrze s^dovs^m lub innym dokumencie, wlascivs^m dla danej formy
organizacyjnej Wykonawcy.

2) Oferta powinna zawierac;

a) Wypelniony formularz ofertowy - Zal^cznik nr 1.

b) Aktualny odpis z wlaseiwego rejestru lub z eentralnej ewideneji i informaeji
o dziatalnosei gospodarezej, jezeli odr?bne przepisy wymagaj^ vs^isu do rejestru
lub ewideneji, vs^stawiony nie wezesniej niz 6 miesi^ey przed uplywem terminu
skladania ofert.

e) Upowaznienie (pelnomocnictwo) do podpisania oferty powinno bye dot^ezone
do oferty, o ile nie vs^nika zdokumentow rejestrovsy^eh firmy dol^ezonyeh do
oferty. Upowaznienie (pelnomoenietwo) powinno bye przedstawione w formie
oryginalu lub kopii poswiadezonej notarialnie za zgodnosc z oryginalem.

d) Referencje potwierdzaj^ee min. 2-letnie doswiadezenie w szyeiu elementow
umundurowania o sformalizowanyeh wzoraeh, okreslonyeh przepisami
vs^mienionymi w ust. 2 pkt 2. W przypadku gdy Zamawiaj^ey jest podmiotem, na
rzeez ktorego uslugi wskazane w ust. 2 pkt 1 zostaly wezesniej vs^konane,
Wykonawea nie ma obovsd^zku przedkladania refereneji, o ktoryeh mowa
powyzej.

6. Opis kryteridw oraz sposobu dokonywania oeeny i vs^boru ofert.

1) Zamawiaj^ey dokona oeeny waznyeh ofert kieruj^e si? nast^puj^eymi kryteriami
vs^boru:

Lp. Kr34erium vs^boru Waga kryterium

1 Cena brutto 100 %

2) W toku badania i oeeny ofert zamawiaj^ey moze z^dac od vsykonaweow vsyjasnien
dotyezqeyeh oferty, a w przypadku jej niekompletnosei w zakresie vs^ymaganyeh
dokumentow podmiotowyeh wezwie do ieh uzupelnienia.

3) Zamawiaj^ey poprawi w tresei oferty:

a) oezywiste omylki raehunkowe i pisarskie.



b) inne omylki polegaj^ce na niezgodnosci oferty z tresci^ ogioszenia o zamowieniu,
niepowodujqce istotnych zmian w tresci oferty, o ktorych zamawiaj^cy powiadomi
wykonawc^, a Wykonawca wyrazi na nie zgod?.

4) Zamawiaj^cy udzieli zamowienia temu Wykonawcy, ktorego oferta jest
najkorzystniejsza i spelnia wszystkie wymagania przedstawione w ogloszeniu
o zamowieniu z zastrzezeniem ust. 7 pkt 2.

5) Zamawiaj^cy odrzuci ofert?, ktora nie spelnia wymagan okreslonych w ogloszeniu
0 zamowieniu lub ktorej tresc nie odpowiada tresci ogioszenia o zamowieniu.

6) Zamawiaj^cy powiadomi Wykonawcow o wyniku post^powania drog^ elektroniczn^
1 zamiesci informacj? na stronie intemetowej http://smbip.um.bialvstok.pl/.

7. Inne postanowienia.

1) Wykonawca, ktory przedstawi najkorzystniejsza ofert?, b?dzie zobowi^zany do
podpisania umowy w sprawie udzielenia zamowienia publicznego.

2) W uzasadnionych przypadkach Zamawiaj^cy dopuszcza uniewaznienie niniejszego
post^powania.

8. Klauzula informacyjna dla Wykonawcow bior^cych udzial w post^powaniach
oglaszanych przez Straz Miejsk^ w Bialymstoku:

Zgodnie z art. 13 Rozporzqdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwi^zku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia
dyreklywy 95/46/WE (ogolne rozporz^dzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119
z 04.05.2016), zwanego dalej „RODO", informuj?, ze:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Straz Miejska w Bialymstoku,

ul. Skladowa 11, 15-399 Bialystok, tel. 85 869 67 50, adres e-mail:
strazm@um.bialystok.pl.

2) Dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych osobowych w Strazy Miejskiej
w Bialymstoku: e-mail: mzajkowski@um.bialystok.pl, tel. 85 869 67 52.

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane b^d^ na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO
w celu zwi^zanym z niniejszym post^powaniem o udzielenie zamowienia
publicznego.

4) Pani/Pana dane osobowe mog^ bye ujawniane wykonawcom oraz osobom
zainteresowanym (np. dost^p do informacji publicznej), a takze podmiotom
przetwarzaj^cym dane na podstawie zawartych umow powi^zanych z przedmiotem
niniejszego post^powania; administrator w granicach przepisow prawa zapewni
poszanowanie prywatnosci dla osob, ktorych dane zostaly zawarte w ofercie.

5) Pani/Pana dane osobowe b^d^ przechowywane przez okres wynikaj^cy z przepisdw
prawa dotyczqcych archiwizacji, tj. przez okres 5 lat.

6) Podanie danych jest dobrowolne, jednakze ich niepodanie skutkowac moze uznaniem
oferty za niewazn^, moze uniemozliwic Zamawiaj^cemu dokonanie oceny spelniania
warunkow udzialu w post^powaniu oraz zdolnosci wykonawcy do nalezytego
wykonania zamowienia, co spowoduje wykluczenie wykonawcy z post^powania lub
odrzucenie jego oferty.

7) W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie b?d^ podejmowane
w sposob zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.

8) Posiada Pani/Pan:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dost^pu do danych osobowych Pani/Pana

dotyczqcych;



- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
- na podstawie art. 18 RODO prawo z^dania od administratora ograniczenia

przetwarzania danych osobowych z zastrzezcnicm przypadkow, o ktorych mowa
w art. 18 ust. 2 RODO;

- prawo do wnicsicnia skargi do Prezcsa Urz^du Ochrony Danych Osobowych, gdy
uzna Pani/Pan, ze przetwarzanic danych osobowych Pani/Pana dotycz^cych
narusza przcpisy RODO.

9) Nic przyslugujc Pani/Panu:

- w zwiqzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuni^cia danych
osobowych;

- prawo do przcnoszcnia danych osobowych, o ktorym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych

osobowych, gdyz podstaw^ prawn^ przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

podpis kierownika zamawiaj^cego


