
URZĄD MIEJSKI W KONINIE 

Wydział Gospodarki Komunalnej 

  
62-500 Konin, plac Wolności 1  

63 2401111 (tel.)  

63 2429920 (fax) 

sekretariat@konin.um.gov.pl  

www.konin.pl 

 

  

 

  

 

  

GK.7021.8.4.2022 Konin, dnia 10 maja 2022 r. 

Publiczny konkurs ofert 

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadami udzielania zamówień publicznych 

do 130.000 zł netto (Zał. Nr 1 do Zarządzenia Prezydenta Miasta Konina Nr 172/2020 

z 22.12.2020 r. w sprawie dokonywania zakupów dostaw, usług lub robót budowlanych 

o wartości poniżej kwoty 130.000 zł netto ze środków budżetu Miasta Konina). 

I. ZAMAWIAJĄCY: 

Miasto Konin 

plac Wolności 1, 62-500 Konin 

NIP 6652899834, REGON 311019036 

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: 

1. Przedmiotem zamówienia jest ,,Dostawa i montaż masztu flagowego” na działce o 

numerze geodezyjnym 229/20, obręb Czarków. 

2. Kod CPV: 

51122000-3 Usługi instalowania masztów flagowych 

III. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż masztu flagowego wraz z dwoma 

kompletami flag Polski – lokalizacja masztu: Konin, Aleje 1 Maja, działka nr 229/20, 

obręb Czarków. 

2. Zamówienie obejmuje: 

 w zależności od tego, co będzie wymagane (uzyskanie pozwolenie na budowę lub 

zgłoszenie budowy) w zakres przedmiotu umowy wchodzi wykonanie przez 

Wykonawcę wszelkich wymaganych przepisami i niezbędnych prac projektowych, 

dokumentacyjnych, uzgodnieniowych, urzędowych itp., których celem jest 

uzyskanie przez Wykonawcę w imieniu Zamawiającego decyzji o pozwoleniu na 

budowę/użytkowanie lub zgodne z przepisami zgłoszenie robót.  

W przygotowywanej dokumentacji nie można wskazywać znaków towarowych, 
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patentów lub pochodzenia urządzeń, źródła lub szczególnego procesu, który 

charakteryzuje produkty dostarczane przez konkretnego wykonawcę ani 

stosować zapisów w jakikolwiek inny sposób utrudniających uczciwą 

konkurencję. Jeżeli nie można opisać przedmiotu w wystarczająco precyzyjny 

i zrozumiały sposób, trzeba wskazać kryteria, jakie stosowane będą w celu oceny 

równoważności, 

 wszelkie roboty budowalne wykonane zgodnie z pozwoleniem na budowę lub na 

podstawie zgłoszenia budowy — w zależności od tego, co będzie wymagane — 

w zakresie rzeczowym wynikającym z wymaganej przepisami prawa 

dokumentacji oraz uporządkowanie terenu po robotach, 

 przeniesienie na Zamawiającego majątkowych praw autorskich do wykonanej 

dokumentacji (w tym projektowej), jeżeli obowiązek jej sporządzenia wynikał 

z przepisów prawa. 

3. Elementy składowe masztu: 

 materiał: kompozyt (tworzywo sztuczne, włókno szklane lub równoważne), 

 maszt jednoelementowy, biały, wysokość 6 metrów +/- 10%, 

 zwieńczenie masztu ozdobne – kula, szpic lub „kropla wody”,białe lub srebrne , 

 wznoszenie i opuszczanie: za pomocą mechanizmu umieszczonego wewnątrz 

masztu, linka prowadzona wewnątrz masztu,  

 zamek wewnętrzny z kluczykami, obejmy (opaski) flagowe, obciążnik flagowy,  

 obrotowe ramię masztu opuszczane, 

 kotwa stalowa z podstawą zawiasową pozwalającą na położenie masztu, 

 dwie flagi Polski przystosowane do zamocowania na maszcie o wymiarach: 

szerokość  125 cm, długość 200 cm. Flagi poziome bez godła, wykonane 

z materiału odpornego na warunki atmosferyczne, 

 mocowanie masztu do podłoża: montaż na fundamencie betonowym zalewanym 

lub prefabrykowanym, 

 materiały wykorzystywane do produkcji masztu flagowego muszą spełniać normy 

bezpieczeństwa oraz charakteryzować się odpornością na warunki 

atmosferyczne, jak również nie przewodzić prądu i nie korodować. 

4. Wykonawca zobowiązany jest do przeszkolenia Zamawiającego w zakresie obsługi 

i konserwacji masztu. 

5. Wykonawca zobowiązany jest do samodzielnego przeprowadzenia wszelkich 

niezbędnych uzgodnień, wyjaśnień i zapytań jakie mogą się pojawić na każdym 

etapie realizacji zamówienia. 
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6. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania wszelkich robót budowalnych i innych 

czynności niezbędnych do osiągnięcia rezultatu określonego w ust. 1, niezależnie od 

tego, czy wynikają wprost z wymienionego w ust. 1 - 3 zakresu prac. 

7. Wykonawca udzieli Zamawiającemu 36 miesięcznej gwarancji na wszystkie elementy 

masztu. 

IV. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA. 

1. Wymagany termin realizacji zamówienia : od dnia zawarcia umowy do 31 sierpnia 

2022 roku. 

2. Termin 31.08.2022 r. jest końcowym terminem wykonania przedmiotu zamówienia, 

w trakcie którego wszystkie prace związane z montażem masztu oraz uzyskaniem 

stosownych zezwoleń muszą zostać zakończone. Odbiór przedmiotu zamówienia 

zostanie potwierdzony odpisaniem protokołu zdawczo-odbiorczego. 

V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU. 

1. Wykonawca oświadcza, że: 

a) znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej realizacje 

zamówienia; 

b) dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym i zasobami do prawidłowego 

wykonania zamówienia; 

c) posiada wiedzę i doświadczenie, niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia 

– warunek ten zostanie spełniony jeśli Wykonawca wykaże, że prowadzi 

działalność gospodarczą w zakresie wykonywania robót budowlanych lub 

zagospodarowania terenów zielonych lub w zakresie projektowania od co 

najmniej 2 lat. 

Powyższe należy przedstawić podając na formularzu ofertowym datę rozpoczęcia 

działalności oraz jej nr PKD. Zamawiający dokona sprawdzenia podanych danych 

w bazie CEDIG. 

2. W związku z art. 7 ust. 9 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych 

rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz 

służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835), o udzielenie 

zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu 

z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 tej ustawy. 

VI. KRYTERIA OCENY OFERT 

Wybór oferty najkorzystniejszej zostanie dokonany na podstawie następujących 

kryteriów oceny: najniższa cena – 100%. 
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Oceny wypełniania kryteriów dokonuje się na podstawie poniższego wzoru: 

najniższa oferowana cena spośród złożonych ofert 

C = ------------------------------------------------------------------------------------ x 100  

cena oferty badanej 

VII. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY 

1. Ofertę należy złożyć w języku polskim, pod rygorem nieważności. 

2. Treść oferty musi być zgodna z wymaganiami Zamawiającego określonymi 

w publicznym konkursie ofert. 

3. Każdy Wykonawca może złożyć w niniejszym postępowaniu tylko 1 ofertę. Złożenie 

większej ilości ofert lub oferty zawierającej rozwiązania alternatywne, skutkuje 

odrzuceniem oferty (wszystkich ofert) złożonych przez tego samego Wykonawcę. 

4. Oferta musi być złożona w nieprzezroczystej kopercie, zamkniętej w sposób 

gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej 

nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. 

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

Urząd Miejski w Koninie 

Wydział Gospodarki Komunalnej 

plac Wolności 1, 62-500 Konin 

oraz powinna być opisana następująco:  „Oferta na dostawę i montaż masztu 

flagowego” Nie otwierać przed dniem 20.05.2022 r., godz. 12:00. 

UWAGA: W przypadku braku na kopercie ww. informacji Zamawiający nie ponosi 

odpowiedzialności za zdarzenia mogące wynikać z powodu tego braku, np. 

przypadkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym terminem, a w przypadku 

składania ofert pocztą lub pocztą kurierską - jej nieotwarcie w trakcie czynności 

otwarcia ofert. Konsekwencje złożenia oferty niezgodnie z w/w wymaganiami ponosi 

Oferent. 

6. Oferta musi obejmować całość zamówienia, określonego przez Zamawiającego. 

Podana przez Wykonawcę w ofercie cena musi zawierać wszystkie koszty związane 

z realizacją zamówienia. Cena oferty powinna być wyrażona cyfrowo w złotych 

polskich (zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku). 

7. Oferta powinna być przygotowana na formularzu oferty – zgodnie z Załącznikiem 

nr 1 do publicznego konkursu ofert. 

8. Oferta oraz wszystkie jej załączniki powinny zostać podpisane przez osobę 

uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy. Jeśli oferta wraz załącznikami zostanie 
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podpisana przez osobę upoważnioną przez Wykonawcę, należy przedłożyć właściwe 

pełnomocnictwo. 

9. Wszystkie strony oferty wraz z załącznikami powinny zostać trwale spięte. 

10. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 45 dni, przy czym pierwszym dniem 

terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert, co 

oznacza, że oferta wiąże Wykonawcę od dnia 20.05.2022r. 

VIII. MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA OFERT 

1. Pisemną ofertę należy złożyć (dostarczyć pocztą) w Biurze Obsługi Interesanta 

Urzędu Miejskiego w Koninie, plac Wolności 1, 62-500 Konin, w terminie do dnia 

20.05.2022 r., do godz. 11:00. 

2. Oferta otrzymana po upływie terminu składania ofert zostanie zwrócona Wykonawcy 

bez otwierania i nie będzie podlegała procesowi oceny. 

IX. TERMIN OTWARCIA OFERT 

1. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 20.05.2022 r. o godz. 12:00 w pokoju 

nr 206 Urzędu Miejskiego w Koninie, ul. Wojska Polskiego 2. 

2. Otwarcie ofert jest jawne. 

X. INFORMACJA O JAWNOŚCI OFERT 

1. Zamawiający informuje, że oferty składane w publicznym konkursie ofert są jawne 

i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji 

stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji, o ile składający ofertę zastrzeże w terminie składania ofert, 

że nie mogą być one udostępniane. 

2. Przez tajemnicę przedsiębiorstwa, zgodnie z definicją określoną w art. 11 ust. 2 

ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. 2020 r. 

poz. 1913) rozumie się informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako 

całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie 

znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo 

dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub 

rozporządzenia nimi podjął przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu 

utrzymania ich poufności. Informacje zastrzeżone wbrew ww. przepisowi (np. ceny 

artykułów czy dane podmiotu dostępne w CEiDG lub KRS) podlegają ujawnieniu na 

zasadach ogólnych, mimo ich zastrzeżenia przez Wykonawcę. 
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3. Informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa należy złożyć w oddzielnej 

kopercie, z oznakowaniem „tajemnica przedsiębiorstwa” i umieścić ją wewnątrz 

kopert zawierającej ofertę. 

 

XI. INNE POSTANOWIENIA 

1. Do zamówienia nie stosuje się ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień 

publicznych. 

2. W toku oceny ofert Zamawiający może żądać wyjaśnień dotyczących złożonych ofert, 

pytać o rażąco niską cenę. Brak wyjaśnień skutkuje odrzuceniem oferty. 

3. W przypadku niemożności dokonania 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 (pismo lub e-mail). 

4. Zamawiający dopuszcza możliwość unieważnienia zapytania ofertowego 

w przypadkach gdy: 

a) nie złożono żadnej oferty odpowiadającej warunkom udzielenia zamówienia, 

określonym w postepowaniu konkursowym; 

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; 

e) jeśli negocjacje, o których mowa w pkt 3 dotyczące ceny nie przyniosą 

oczekiwanego rezultatu, a cena nadal będzie przekraczała możliwości 

sfinansowania przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego. 

5. Zamawiający dopuszcza możliwość unieważnienia publicznego konkursu ofert bez 

podania przyczyn. 

6. W umowie z Wykonawcą zwarte zostaną m.in. poniższe zapisy: 

a) Wykonawca zostanie obciążony przez Zamawiającego karą umowną w razie: 
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 odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi 

odpowiedzialność Wykonawca – w wysokości 20% wynagrodzenia (brutto); 

 opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy – w wysokości 0,5% wynagrodzenia 

za każdy dzień opóźnienia w oddaniu kompletnego opracowania, jednak nie więcej 

niż 20% tego wynagrodzenia; 

 opóźnienia w usunięciu stwierdzonych wad przedmiotu umowy – w wysokości 0,5 

% wynagrodzenia (brutto) za każdy dzień opóźnienia po dniu uzgodnionym jako 

termin usunięcia wad, nie więcej jednak niż 10% wartości wadliwie wykonanych 

prac. 

b) Ewentualne kary umowne Zamawiający ma prawo potrącić z wynagrodzenia 

należnego Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża nieodwołalną zgodę. 

c) Zamawiający zostanie obciążony przez Wykonawcę karą umowną w razie 

odstąpienia od umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający 

w wysokości 10% wynagrodzenia (brutto). 

d) Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, 

przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych, bez względu na 

wysokość poniesionej przez Zamawiającego straty. 

7. Wykonawca umowy przeniesie na rzecz Zamawiającego autorskie prawa majątkowe 

do wykonanej dokumentacji (w tym projektowej).  Przeniesienie odpowiednich praw 

majątkowych do dokumentacji nie jest ograniczone czasowo ani terytorialnie. 

Zamawiający jest uprawniony do przenoszenia nabytych praw na osoby trzecie w 

całości lub w części. Przeniesienie autorskich praw majątkowych obejmuje wszystkie 

pola eksploatacji wskazane w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a w 

szczególności: 

a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania przedmiotu umowy – wytwarzania 

określoną techniką egzemplarzy przedmiotu umowy, w tym techniką drukarską, 

reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową 

b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których przedmiot umowy 

utrwalono -wprowadzania do obrotu, użyczania lub najmu oryginału albo 

egzemplarzy, 

c) w zakresie rozpowszechniania przedmiotu umowy w sposób inny niż określony 

powyżej - publicznego wykonywania, wystawiania, wyświetlania, odtwarzania oraz 

nadawania i reemitowania, a także publicznego udostępniania przedmiotu umowy 

w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez 

siebie wybranym. 
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XII. PRZETWARZANIE I OCHRONA 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, 

zwane w dalszej części SWZ – RODO), Zamawiający informuje osoby fizyczne, od 

których dane osobowe bezpośrednio pozyskuje w związku z ich udziałem w niniejszym 

postępowaniu, że: 

1. Administratorem Pani/Pana 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, 

2. Inspektorem ochrony danych osobowych w Mieście Koninie (Urzędzie Miejskim w 

Koninie) jest Pan Andrzej Andrzejewski, kontakt: andrzej.andrzejewski-

iod@konin.um.gov.pl, telefon: 63/2401225, 

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

oraz Zarządzenia Nr 172/2020 Prezydenta Miasta Konina z dnia 22 grudnia 2020 

roku w sprawie dokonywania zakupów dostaw, usług lub robót budowlanych, 

o wartości poniżej kwoty 130.000 netto ze środków budżetu Miasta Konina w celu 

związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na: „Bieżące 

utrzymanie porządku w miejscach pamięci znajdujących się na terenie miasta 

Konina”. 

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty upoważnione 

na podstawie przepisów prawa, 

5. 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, 

6. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane 

w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO, 

7. Posiada Pani/Pan: 

 na podstawie art. 15 RODO - prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana 

dotyczących, 

 na podstawie art. 16 RODO - prawo do sprostowania lub uzupełnienia Pani/Pana 

danych osobowych*, 
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 na podstawie art. 18 RODO - prawo żądania od administratora ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych, z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa 

w art. 18 ust. 2 RODO **, 

 prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 

uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących 

narusza przepisy RODO, 

8. Nie przysługuje Pani/Panu: 

 w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO - prawo do usunięcia danych 

osobowych, 

 prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO, 

 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. 

* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia nie może 

skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia. 

** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ogranicza przetwarzania 

danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia. 

W przypadku, gdy wniesienie żądania dotyczącego tego prawa, spowoduje ograniczenie 

przetwarzania danych osobowych zawartych w protokole postępowania lub 

załącznikach do tego protokołu, od dnia zakończenia postępowania o udzielenie 

zamówienia Zamawiający nie udostępnia tych danych, chyba, że zachodzą przesłanki, 

o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO. 

XIII. OSOBY UPRAWNIONE DO KONTAKTU Z WYKONAWCAMI 

Karolina Żabińska – Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Koninie, 

ul. Wojska Polskiego 2, 62-500 Konin, tel. 63 240 13 74, e-mail: 

karolina.zabinska@konin.um.gov.pl. 

XIV. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO 

1. Załącznik nr 1 – formularz ofertowy. 

Kierownik  

Wydziału Gospodarki Komunalnej 

/-/ Rafał Oblizajek 
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