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PUBLICZNY KONKURS OFERT 

 

 

 

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadami udzielania zamówień publicznych                              

do 30.000 euro (§ 5 ust. 1 pkt a) Załącznika Nr 1 do Zarządzenia Prezydenta Miasta Konina                  

Nr 68/2018 z 24.05.2018 r. w sprawie dokonywania zakupów, dostaw, usług lub robót 

budowlanych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 

30 000 EURO ze środków budżetu Miasta Konina. 

I. Zamawiający: 

Miasto Konin 

plac Wolności 1 

62-500 Konin 

NIP 665-289-98-34, Regon 311019036 

II. Przedmiot zamówienia: 

Zakup, montaż i utrzymanie inteligentnych ławek w ramach zadania Konińskiego 

Budżetu Obywatelskiego pn.: 

,,Zakup i montaż inteligentnych i ekologicznych ławek z funkcją ładowania, WiFi 

oraz sensorem smogu” 

Kody CPV 45233293-9 - Instalowanie mebli ulicznych 

                   72318000-7 - Usługi przesyłu danych 

III. Opis przedmiotu zamówienia: 

Zakup, montaż i utrzymanie 4 lub 5 inteligentnych i ekologicznych ławek 

a) Dostawa ławek 



Konstrukcja ławek wykonana ze stali (z wyjątkiem siedziska), zapewniająca  możliwość 

wieloletniej pracy w warunkach zewnętrznych. Główne elementy  ze stali lakierowanej 

proszkowo. 

Siedzisko oraz oparcie wykonane z drewna lub tworzywa sztucznego, wysokiej jakości – 

polakierowane. 

Kolorystyka: 

 RAL - 7016 (mat) ze wstawkami w kolorze RAL – 3000, 

 Zamawiający dopuszcza możliwości zastosowania łączenia innych kolorów po 

uzgodnieniu, 

 umieszczenie na każdej ławce logo Konińskiego Budżetu Obywatelskiego zgodnie  

z załącznikiem nr 3. 

Wymiary: 

 wysokość całkowita od 85,00 cm do 91,00 cm, 

 długość siedziska: od 210,00 cm do 220,00 cm, 

 wysokość siedziska: od 50,00 cm do 55,00 cm 

 głębokość siedziska od 38,00 cm do 42,00cm 

 podłokietniki na wysokości od 20,00 cm do 25,00 cm licząc od płyty siedziska. 

Panel fotowoltaiczny powinien być zamontowany w sposób umożliwiający prawidłowe 

ładowanie się urządzenia. Maksymalne dopuszczalne obciążenie statyczne ławki wynosi 

300kg. Minimalny czas pracy ławki przy braku ładowania z panelu fotowoltaicznego wynosi 

30 godzin. 

Funkcjonalność bazowa: 

 panel fotowoltaiczny, 

 akumulator, 

 2 porty USB do ładowania urządzeń mobilnych o parametrach: 

 napięcie minimum 5V, 

 natężenie minimum 2A, 

 ładowarka indukcyjna w standardzie Qi, 

 oświetlenie LED, 

 moduł Wifi, 

 zakupione ławki muszą być wyposażone w zarejestrowane karty SIM, 

 czujnik smogu, wraz z możliwością wyświetlania wyników pomiaru jakości powietrza 

na stronie Zamawiającego tj.: www.konin.pl, 



 projekt ławki (szczegółowy wygląd) zgodny z wytycznymi Zamawiającego do wglądu 

przed montażem. 

 okres gwarancji wynosi 3 lata i rozpoczyna się od momentu odbioru zamówienia. 

b) Montaż ławek: 

 w razie konieczności  utwardzenie terenu w narożach – wylewką betonową do której 

będą mocowane kotwy ławki,  

 montaż/posadowienie na uprzednio przygotowanej wylewce betonowej lub 

przytwierdzenie do istniejącego podłoża uniemożliwiające kradzież ławki (za pomocą 

kotw), 

c) Utrzymanie ławek: 

 zapewnienie prawidłowej pracy ławek - utrzymanie inteligentnych funkcji w terminie  

1 roku od daty odbioru ławek w zakresie: 

 umożliwienie korzystania z internetu przez Wi-Fi, 

 wyświetlania pomiarów z czujnika smogu na stronie internetowej 

Zamawiającego, 

IV. Termin i miejsce realizacji zamówienia: 

1. Dostawa i montaż ławek  nastąpi do 15.07.2019 r. 

2. Orientacyjna lokalizacja ławek: 

a. Obręb Chorzeń: działki nr 237/2, 238/2 lub 239 - ul. Makowa (okolice 

boiska) 

b. Obręb Czarków działki nr 218/21 lub 218/26 - plac Niepodległości, 

c. Obręb Morzysław działki nr 144/15, 144/10 - Park 700 lecia, 

d. Obręb Niesłusz działki nr 33/13 lub 34/22 – okolice Jeziorka Zatorze, 

e. Obręb Łężyn – skwer przy ul. Ks. B. Palenickiego 

V.        Warunki wykonania zamówienia: 

1. Wykonawca oświadcza, że znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej 

umożliwiającej realizację zamówienia. 

2. Wykonawca oświadcza, że dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym                    

i zasobami do prawidłowego wykonania zamówienia – warunek ten zostanie 

spełniony jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed składaniem 

oferty, a jeśli okres działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co 



najmniej jedno zamówienie polegające na produkcji i montażu ww. ławeczek 

inteligentnych. 

VI.        Kryteria oceny oferty 

 Cena oferty –100% 

VII.   Sposób przygotowania oferty: 

1. Ofertę należy sporządzić na załączonym druku ,,FORMULARZ OFERTY”    

(Załącznik nr 2). 

2. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną. 

VIII. Miejsce, termin i sposób złożenia oferty: 

1. Pisemną ofertę cenową należy złożyć w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu  

Miejskiego w Koninie, plac Wolności 1, 62-500 Konin, nie później niż do dnia 

06.06.2019 r. do godz.13:30. 

2. Ofertę należy złożyć w jednej, nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem 

kopercie (opakowaniu). 

3. Koperta (opakowanie) powinna być zaadresowana do Zamawiającego na adres: 

Urząd Miejski w Koninie 

plac Wolności 1 

62-500 Konin 

Wydział Gospodarki Komunalnej 

Oferta na: ,, Zakup i montaż inteligentnych i ekologicznych ławek”.  

Nie otwierać przed 06.06.2019 r. godz. 14:00. 

4. Na kopercie (opakowaniu) oprócz powyższego opisu należy umieścić nazwę i 

adres Wykonawcy. 

5. Oferty złożone/przesłane po terminie nie będą rozpatrywane. 

IX.  Termin otwarcia ofert: 

1. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 06.06.2019 r. o godz. 14:00 w pokoju 

nr 209 Urzędu Miejskiego w Koninie, ul. Wojska Polskiego 2.  

2. Otwarcie ofert jest jawne. 



X. Inne postanowienia: 

1. Do zamówienia nie stosuje się ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo 

zamówień publicznych. 

2. Zamawiający może żądać wyjaśnień dotyczących złożonych ofert, pytać o rażąco 

niską cenę (brak wyjaśnień skutkuje odrzuceniem oferty) oraz negocjować 

warunki oferty. 

3. Zamawiający dopuszcza możliwość unieważnienia publicznego konkursu ofert  

w przypadku gdy: 

a) nie złożono żadnej ważnej oferty, odpowiadającej warunkom udzielenia 

zamówienia określonym przez Zamawiającego; 

b) cena najkorzystniejszej oferty przewyższa możliwości finansowe Zamawiającego; 

c) wystąpiła istotna zmiana okoliczności udzielenia zamówienia powodująca, że 

prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie 

publicznym lub jest niecelowe; 

d) postępowanie obarczone jest wadą skutkującą brakiem możliwości zawarcia 

ważnej umowy. 

4. Zamawiający dopuszcza możliwość unieważnienia publicznego konkursu ofert 

bez podawania przyczyny. 

5. W przypadku gdy nie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty,  

w szczególności gdy: więcej niż jedna oferta zawiera podobne warunki realizacji 

zamówienia, cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający 

zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; gdy przemawia za tym 

interes Zamawiającego lub zachodzą inne istotne okoliczności, dopuszcza się 

przeprowadzenie z wykonawcami negocjacji dotyczących  warunków realizacji 

zamówienia. 

6. Zapłata wynagrodzenia nastąpi na podstawie faktury VAT wystawionej przez    

Wykonawcę na podstawie potwierdzonego protokołu odbioru prac i płatna w 

ciągu 30 dni od daty przedłożenia jej zamawiającemu Przetwarzanie danych 

osobowych: 

 

 

 



 

 

XI. Przetwarzanie danych osobowych: 

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”, Zamawiający informuje osoby fizyczne, od których dane 

osobowe bezpośrednio pozyskuje w związku z ich udziałem w niniejszym postępowaniu, że:  

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA PANI/PANA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ 

MIASTO KONIN - URZĄD MIEJSKI W KONINIE 

Administrator Danych 

Osobowych 

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Miasto Konin, Plac Wolności 1,     

62-500 Konin, reprezentowane przez Prezydenta Miasta Konina, kontakt: 

sekretariat@konin.um.gov.pl, telefon: 63 2401111, fax 63 2429920; 

Inspektor Ochrony Danych 
Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Mieście Koninie (Urzędzie Miejskim            

w Koninie) jest Pan Andrzej Andrzejewski, kontakt: iod@konin.um.gov.pl, telefon:          

63 2401225; 

Cel przetwarzania Twoich 

danych osobowych 

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO      

w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na Zakup i 

montaż inteligentnych i ekologicznych ławek z funkcją ładowania, WiFi oraz sensorem 

smogu w ramach Konińskiego Budżetu Obywatelskiego” 

Podstawa prawna 

przetwarzania Twoich 

danych osobowych 

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w zakresie imię i nazwisko/nazwa, adres, 

numeru telefonu, nr faxu, adres a-mail ponieważ jest to niezbędne do wypełnienia 

obowiązku prawnego ciążącego na administratorze i wynika z Zarządzenia Nr 68/2018 

Prezydenta Miasta Konina z dnia 24 maja 2018 roku w sprawie dokonywania zakupów 

dostaw, usług lub robót budowlanych, których wartość nie przekracza wyrażonej w 

złotych równowartości kwoty 30.000 EURO ze środków budżetu Miasta Konina oraz 

współfinansowanych z funduszy europejskich 

Okres przechowywania 

Twoich danych osobowych 

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Miasto Konin Urząd Miejski                       

w Koninie w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną i 

wynosi 5 lat.  

Odbiorcy Twoich danych 

osobowych 
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty upoważnione na 

podstawie przepisów prawa. 

Twoje prawa związane z 

przetwarzaniem danych 

osobowych 

Przysługują Pani/Panu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych 

osobowych: 

 prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych, 

 prawo żądania sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa 

do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z 

ustawą), 

 prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych, 

 

Nie przysługują Pani/Panu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych 

osobowych: 

 prawo żądania usunięcia Pani/Pana danych osobowych, 

 prawo do przenoszenia danych osobowych, 

 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 



Prawo wniesienia skargi 
W przypadku nieprawidłowości przy przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych, 

przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego 

się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

 

XII Załączniki do zapytania ofertowego: 

1. Projekt umowy – Załącznik nr 1. 

2. Formularz ofertowy Wykonawcy – Załącznik nr 2. 

3. Logo Konińskiego Budżetu Obywatelskiego - Załącznik nr 3. 

 

 

 

Osoba do kontaktu: 

Mariusz Żaczek 

Urząd Miejski w Koninie 

Wydział Gospodarki Komunalnej 

ul. Wojska Polskiego 2 

62-500 Konin 

Tel. (63) 240-13-55 

e-mail: mariusz.zaczek@konin.um.gov.pl 

 
                                                                           Kierownik   
                                                                             Wydziału Gospodarki Komunalnej 
 

                                                                           /-/ Rafał Oblizajek 
 


