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Wałbrzych 03 styczeń 2022 r. 

 

       ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT 

 

1. Zamawiający. 

Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „INVEST-PARK” sp. z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu (58-306)  

przy ul. Uczniowskiej 16, (tel.74-664-91-64), zwana Zamawiającym, zaprasza do składania ofert na 

dostawę, montaż i konfigurację szlabanów na wjeździe na teren Spółki. 

 

2. Opis Przedmiotu Zamówienia. 

▪ Przedmiotem Zamówienia jest dostawa, montaż i konfiguracja szlabanów przy wjeździe na teren 

Spółki (ul. Uczniowska 16, 58-306 Wałbrzych), zgodnie z poniższymi wytycznymi: 

a) dostawa 4 sztuk szlabanów z ramieniem o długości 2,5 m (każdy), 

b) demontaż istniejącej kostki brukowej na terenie pod montaż zasilania, 

c) doprowadzenie zasilania do instalowanych szlabanów, 

d) odtworzenie stanu pierwotnego terenu (montaż zdemontowanej kostki brukowej), 

e) dostarczenie radiolinii wraz z zaprogramowanymi pilotami dwukanałowymi w ilości  

80 sztuk, 

f) montaż zabezpieczeń i sterowników, 

g) pełna konfiguracja systemu do użytkowania. 

h) Realizacja rocznych przeglądów technicznych dla 4 sztuk szlabanów. 

▪ W trakcie wykonywania wyżej wymienionych czynności Wykonawca jest zobowiązany do 

ograniczenia negatywnego wpływu prowadzonych prac poprzez: 

a) taką realizację robót, aby nie zakłócały funkcjonowania innych Podmiotów znajdujących się 

na terenie Spółki 

b) ograniczenie do minimum zjawiska nadmiernego hałasu w godzinach od 7:30 – 15:30, 

powstałego w wyniku robót,   

c) sukcesywny wywóz materiałów rozbiórkowych, odpadów oraz wszelkich innych 

pozostałości powstałych w trakcie wykonywanych robót. 
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3. Gwarancja 

Oferent wybrany w toku postępowania, niezależnie od rękojmi, zobowiązany będzie udzielić 

Zamawiającemu gwarancji jakości poszczególnych obiektów wykonanych w ramach realizacji Przedmiotu 

Zamówienia. Oferent wybrany w toku postępowania zobowiązany będzie udzielić minimalnego okresu 

gwarancji, który wynosi 24 miesiące dla obiektów dostarczanych i instalowanych przez Wykonawcę. 

 

4. Termin Realizacji Przedmiotu Zamówienia. 

Przedmiot Zamówienia należy wykonać do 30 marca 2022 roku. 

 

5. Sporządzanie i składania ofert. 

a) Dokumenty składające się na ofertę. 

 

Formularz zgłoszeniowy (załącznik nr 1) + informacja RODO 

 
b) Sposób przygotowania i składania ofert. 

 

▪ Złożona oferta musi zawierać wypełnione wszystkie wymagane pola zgodnie z formularzem 

zgłoszeniowym. 

▪ Oferta powinna zawierać ceny jednostkowe za wykonanie Przedmiotu Zamówienia.  

▪ Każda oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania danego 

oferenta. 

▪ Każdy z oferentów może przedstawić tylko jedną ofertę.  

▪ Termin związania ofertą wynosi 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz  

z upływem terminu składania ofert. 

▪ Oferty prosimy składać w formie złożenia wypełnionego i podpisanego formularza 

zgłoszeniowego (wraz z RODO), w sekretariacie Spółki, w nieprzejrzystej i zamkniętej 

kopercie zatytułowanej: „Oferta na dostawę, montaż i konfigurację szlabanów dla  WSSE 

„INVEST-PARK”. 

▪ W przypadku wysłania oferty drogą pocztową, ofertę należy doręczyć na adres:  
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  Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „INVEST-PARK” sp. z o. o. 
ul. Uczniowska 16 
58-306 Wałbrzych 

 

                                      do Sekretariatu  – I piętro. 

 

 

c) Termin składania ofert :  

 

        OFERTY PROSIMY SKŁADAĆ DO DNIA 21 STYCZNIA 2022 ROKU DO GODZ. 15:00 

 

 

6. Kryteria oceny ofert. 

 

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami i ich znaczeniem. Oferty 

będą ocenianie według poniższych warunków oceny. 

 

a) Realizacja Przedmiotu Zamówienia (dotyczy pkt od 1 do 7 kosztorysu ofertowego) : 

K1 = (Cmin/Cb) x 80 punktów, 

gdzie: 

K1 – liczba punktów w ramach kryterium cena, 

Cb – cena przedstawiona w badanej ofercie, 

Cmin – najniższa cena ofertowa w ofertach podlegających ocenie. 

 

b) Realizacja rocznego przeglądu technicznego (dotyczy pkt 8 kosztorysu ofertowego) : 

K1 = (Cmin/Cb) x 20 punktów, 

gdzie: 

K1 – liczba punktów w ramach kryterium cena, 

Cb – cena przedstawiona w badanej ofercie, 

Cmin – najniższa cena ofertowa w ofertach podlegających ocenie. 
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7. Informacje dodatkowe. 

▪ o wyborze najkorzystniejszej oferty Podmioty biorące udział w procedurze zostaną poinformowane 

drogą e-mailową oraz telefoniczną. Wyniki zostaną również umieszczone na stronie Spółki  

z ogłoszeniem. 

▪ Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

▪ Spółka może zamknąć postępowanie bez wyboru oferenta. 

▪ Integralną częścią ogłoszenia są załączniki: 

-  Załącznik nr 1   -  Formularz oferty + Informacja RODO, 

-  Załącznik nr 2   -  Rzut terenu siedziby WSSE „INVEST-PARK” z oznaczoną lokalizacją dla montażu 

                                  szlabanów. 

 

 

8. Osoby do kontaktu. 

Biuro Zarządzania Mieniem – Departament Inwestycji 
 
Ireneusz Szcześniak 
e-mail: i.szczesniak@invest-park.com.pl 
tel.: 781 889 998 

lub 
 

Krzysztof Czarnecki 
e-mail: k.czarnecki@invest-park.com.pl 
tel.: 609 909 693 
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Załącznik nr 1 – Formularz zgłoszeniowy 

 

OFERTA  

NA DOSTAWĘ, MONTAŻ I KONFIGURACJĘ SZLABANÓW  

NA TERENIE WSSE „INVEST-PARK” 

PRZY UL. UCZNIOWSKIEJ 16, 58-306 WAŁBRZYCH 

 

1. Informacje o Przedsiębiorstwie. 

Nazwa Oferenta / Firmy 

(adres) 

 

 

 

 

Imię i nazwisko osoby do kontaktu 

 

 

 

Nr Telefonu 
 

 

E-mail 
 

 

NIP 
 

 

Prowadzę działalność gospodarczą 
 

TAK                            NIE 

Jestem czynnym podatnikiem VAT 
 

TAK                            NIE 
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2.  Kosztorys ofertowy: 

Nazwa zadania Cena netto (PLN) 

1. Dostawa 4 sztuk szlabanów z ramieniem  
o długości 2,5 m (każdy). 

2. Demontaż istniejącej kostki brukowej na terenie 
pod montaż zasilania. 

3. Doprowadzenie zasilania do instalowanych 
szlabanów. 

4. Odtworzenie stanu pierwotnego terenu (montaż 
zdemontowanej kostki brukowej). 

5. Dostarczenie radiolinii wraz z zaprogramowanymi 
pilotami dwukanałowymi w ilości 80 sztuk. 

6. Montaż zabezpieczeń i sterowników. 

7. Pełna konfiguracja systemu do użytkowania. 

           ………………………………………………. 

8. Wykonanie przeglądu rocznego (cena za 4 sztuki 
szlabanów / rocznie).              ……………..…….………………………… 

 

3. Gwarancja : 

Udzielam/-y gwarancji wykonanego Przedmiotu Zamówienia na  ____________   miesięcy (od daty 

odbioru końcowego) w rozumieniu określonym w punkcie 3 Zaproszenia do składania ofert. 

 

 

      ____________________________ 

(podpisy osób uprawnionych  
do reprezentowania Oferenta – zgodnie z 

danymi wynikającymi  
z właściwego rejestru/ewidencji, odpowiednio 

dla danego Oferenta) 

Data   _________________ 
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Klauzula informacyjna RODO 

 

Informujemy, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „INVEST-

PARK” sp. z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu. 

2. Dane kontaktowe administratora: 

WSSE „INVEST-PARK” sp. z o.o., ul. Uczniowska 16, 58-306 Wałbrzych, tel. +48 74 664 91 64, e-mail: 

rodo@invest-park.com.pl. 

3. Podane dane osobowe przetwarzane są w celu przeprowadzenia zaproszenia do składania ofert na 

dostawę, montaż i konfigurację szlabanów dla WSSE „INVEST-PARK”. 

4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych, jest niezbędność przetwarzania do celów 

wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f 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 95/45/WE). 

5. Odbiorcą danych osobowych są pracownicy, współpracownicy i podmioty przetwarzające  

je na zlecenie Administratora. W zależności od przebiegu  przetargu oraz realizacji umowy podane dane 

mogą ponadto być przekazane właściwym organom władzy publicznej, w szczególności sądom. Odbiorcą 

są organy lub podmioty publiczne uprawnione do uzyskania danych na podstawie obowiązujących 

przepisów prawa, np. sądy, organy ścigania lub instytucje państwowe, gdy wystąpią z żądaniem,  

w oparciu o stosowną podstawę prawną. 

6. Administrator nie ma zamiaru przekazywania podanych danych osobowych do państwa trzeciego lub 

organizacji międzynarodowej. 

7. Okres przetwarzania podanych danych osobowych jest uzależniony od celu w jakim dane są 

przetwarzane. Okres, przez który będą przechowywane dane osobowe jest obliczany w oparciu  

o następujące kryteria: czasu obowiązywania umowy, przepisy prawa, które mogą obligować 

Administratora do przetwarzania danych przez określony czas, okres, który jest niezbędny do obrony 

interesów Administratora. 

8. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od Administratora: dostępu do swoich danych osobowych, ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,  

a także do przenoszenia danych. 

9. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych. 

 

 

                                                                                                    …………………………………………………….. 

                   (podpis osoby podającej dane) 
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