Zakup w ramach Projektu pt.
„Zakup Infrastruktury badawczej w celu budowy laboratorium (centrum badawczego)”
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa: 1 Badania i Innowacje:
Działanie: 1.3, współfinansowane ze środków europejskich
Numer umowy o dofinansowanie: RPLU.01.03.00-06-0027/16

Załącznik nr 1 - Zapytanie ofertowe
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Nazwa zamówienia: Zakup robót i materiałów budowlanych celem adaptacji budynku na potrzeby zaplecza
badawczo-rozwojowego (laboratorium roślin)
.
I.
1.
2.
3.
4.
5.

Zamawiający
Nazwa Zamawiającego: Twój Świat Mojski Jacek
Adres Zamawiającego: ul. Okrzei 39, 21-400 Łuków
Strona internetowa Zamawiającego: twojswiat.com.pl
Adres e-mail: ogrodwertykalny@gmail.com
Tel.: 506995047

II.
Cel i opis przedmiotu zamówienia:
1.Cel zamówienia
Wyłonienie wykonawcy, z którym zostanie podpisana umowa na zakup robót i materiałów budowlanych
celem adaptacji budynku na potrzeby zaplecza badawczo-rozwojowego (laboratorium roślin), który
wykorzystywany będzie w ramach realizacji projektu "Zakup Infrastruktury badawczej w celu budowy
laboratorium (centrum badawczego)".
2. Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest zakup robót i materiałów budowlanych celem adaptacji budynku na potrzeby
zaplecza badawczo-rozwojowego (laboratorium roślin), na działce oznaczonej nr ewid. 1007/2, położonej
w miejscowości Łuków, ul. Wiatraki 3E, 21-400 Łuków; obręb Łuków 0003. Powierzchnia użytkowa
obiektu wynosić będzie 144,07 m2
Opis budynku, ilość kondygnacji, kubatura
Dane techniczne obiektu.
- długość 16,20 mb
- wysokość 11,10 mb
- powierzchnia zabudowy 179,82 m2
- powierzchnia użytkowa 144,07 m2
- kubatura 950,38 m3
Przedmiot umowy obejmuje:
1) Rozbiórkę ścian, posadzek i zamurowania
2) Rozbiórkę dachu
3) Wykonanie robót ziemnych
4) Wykonanie podłoży i posadzek
5) Wykonanie ścianek działowych
6) Wykonanie tynków, okładzin ścian i wykończeń wewnętrznych
7) Roboty malarskie
8) Konstrukcja dachu, pokrycie
9) Wykonanie stolarki okiennej i drzwiowej
10) Elewacje
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11) Wykonanie schodów zewnętrznych i opasek
12) Wykonanie instalacji kanalizacji
13) Wykonanie instalacji wodociągowej (woda zimna i ciepła)
14) Wykonanie instalacji grzewczej
15) Układanie przewodów elektrycznych
16) Montaż osprzętu elektrycznego
17) Montaż opraw oświetleniowych
18) Montaż instalacji odgromowej
19) Montaż aparatów
20) Montaż instalacji fotowoltaicznej
21) Pomiary elektryczne

Kody CPV:
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45112700-2 Roboty w zakresie kształtowania terenu
45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
45261000-4 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
45331210-1 Instalowanie wentylacji
45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków
45320000-6 Roboty izolacyjne
45223200-8 Roboty konstrukcyjne
45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45432100-5 Kładzenie i wykładanie podłóg
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

3.Opis przedmiotu zamówienia w niniejszym postępowaniu został zawarty w Dokumentacji projektowej,
stanowiącej Załącznik nr 5 (Przedmiar robót budowlanych). Szczegółowe informacje dotyczące
przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa, która zostanie udostępniona wykonawcy w
formie elektronicznej wyłącznie po podpisaniu i doręczeniu Zamawiającemu umowy o zachowaniu
poufności. Wykonawca ma obowiązek dołączyć do umowy o zachowaniu poufności odpowiednie
dokumenty potwierdzające umocowanie konkretnej osoby do podpisania tej umowy. Umowę można
również podpisać w siedzibie Zamawiającego (Twój Świat Jacek Mojski, ul. Okrzei 39, 21-400 Łuków), po
wcześniejszym ustaleniu terminu z osobą obsługującą przedmiotowe postępowanie.
4.Wykonawca wykona przedmiot zamówienia na podstawie Dokumentacji projektowej, ZO, wraz z
załącznikami oraz pytaniami i odpowiedziami udzielonymi w trakcie procedury o udzielnie zamówienia, a
także, udzielonych pozwoleń, wymagań technicznych dla poszczególnych rodzajów robót, obowiązujących
przepisów szczegółowych i sztuki budowlanej, wraz z okresem gwarancji, pod nadzorem uprawnionego
inżyniera pełniącego samodzielne funkcje techniczne w budownictwie.
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5. Podane w projekcie budowlanym nazwy wyrobów budowlanych, materiałów i urządzeń stanowią
przykład i wskazują na minimalną jakość produktu, ich trwałość, bezpieczeństwo, cechy fizykalne i
parametry. Zamawiający dopuszcza stosowanie wyrobów budowlanych, materiałów i urządzeń
"równoważnych". Jako równoważne wyroby budowlane, materiały i urządzenia, Zamawiający rozumie te,
które spełniają wymagania zawarte w projekcie, a ich właściwości użytkowe, wyrażone w poziomach,
klasach lub w sposób opisowy, odpowiadają zasadniczym charakterystykom tych wyrobów, materiałów i
urządzeń zdefiniowanych w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót. W przypadku
proponowania wyrobów budowlanych, materiałów lub urządzeń równoważnych do przyjętych w projekcie
Wykonawca musi w swojej ofercie wykazać w formie pisemnej (opisowej i graficznej) ich równoważność,
tj. spełnienie wymagań określonych prze Zamawiającego, dołączając wg potrzeb kopie certyfikatów,
aprobat technicznych lub atestów. Równoważność należy wykazać w formie tabeli porównawczej,
zestawiając w niej właściwości użytkowe wymaganych i oferowanych wyrobów, materiałów i urządzeń.
Proponowane rozwiązania zamienne w zakresie wyrobów, materiałów lub urządzeń nie mogą posiadać
gorszych (tj. mniej korzystnych) parametrów technicznych, użytkowych od rozwiązań przedstawionych w
projekcie.
III.
Termin realizacji zamówienia:
Termin realizacji całego przedmiotu zamówienia:
- rozpoczęcie realizacji zamówienia nastąpi bezpośrednio po zawarciu umowy w terminie uzgodnionym z
Wykonawcą, jednak nie później niż: listopad 2017,
- zakończenie realizacji nastąpi nie później niż do dnia 30 listopad 2018 r.

IV.
Gwarancja na przedmiot zamówienia:
Minimum 36-miesięczna bezpłatna gwarancja i serwis na przedmiot zamówienia (wykonane roboty
budowlane) od daty podpisania przez Zamawiającego i Wykonawcę protokołu odbioru końcowego bez
uwag.
V.

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych
warunków:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie wcześniej niż w okresie ostatnich 2
lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym
okresie, wykonali należycie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończyli, co
najmniej 1 zamówienie budowlane o kubaturze nie mniejszej niż 1000 m3,
Ocena spełniania warunku nastąpi na podstawie wykazu robót budowlanych (Załącznik nr 4) wykonanych
nie wcześniej niż w okresie ostatnich 2 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia
warunku opisanego powyżej, wraz z podaniem ich rodzajów, wartości, daty, miejsca wykonania i
podmiotów na rzecz, których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów (w formie oryginału lub
kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę) należytego wykonania. Dowodami
należytego wykonania są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego
roboty budowlane były wykonane, a jeśli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze
Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty.
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2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponują lub będą dysponować w
okresie wykonywania zamówienia i skierują do jego realizacji:
- kierownika budowy posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w
specjalności konstrukcyjno – budowlanej oraz co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe w pełnieniu
funkcji kierownika budowy,
Ocena spełniania warunku nastąpi na podstawie wykazu osób (załącznik nr 2A), skierowanych przez
Wykonawcę do realizacji zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami
budowlanymi, w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia w/w warunku, wraz z informacjami na
temat ich uprawnień i doświadczenia niezbędnego do wykonania zamówienia, a także zakresu
wykonywanych przez nie czynności.
3. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponują odpowiednimi zasobami
osobowymi oraz technicznymi w postaci sprzętu i maszyn, pozwalającymi na realizację zamówienia.

VI.

Wykluczenia:

W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu o
zamówienie, należy złożyć oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych z Zamawiającym
(Załącznik nr 2).
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym, lub
osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego, lub osobami
wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem
procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
- uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
- posiadaniu co najmniej 5% udziałów lub akcji,
- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej,
pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku
przysposobienia, opieki lub kurateli.
Brak dołączonego i podpisanego oświadczenia skutkuje wykluczeniem Wykonawcy z postępowania o
zamówienie.
VII.
Wymagania dotyczące sporządzenia oferty:
1. Wykonawca składa formularz ofertowy z ceną obejmującą wszystkie elementy zamówienia.
2. Na ofertę składają się następujące dokumenty i oświadczenia (w przypadku składania oferty za
pomocą poczty elektronicznej zeskanowane dokumenty):
a. Formularz ofertowy z ceną obejmującą wszystkie elementy zamówienia,
b. Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym zgodnie z Załącznikiem nr 2 do
niniejszego Zapytania Ofertowego - w przypadku podmiotów składających ofertę wspólną
przedmiotowe oświadczenie składa każdy wykonawca oddzielnie we własnym imieniu,
c. Wykaz robót budowlanych zgodnie z Załącznikiem nr 4 niniejszego Zapytania
Ofertowego,
d. Wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia zgodnie z Załącznikiem nr 4a
niniejszego Zapytania Ofertowego,
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3.
4.

5.

6.
7.

8.

9.

e. Oświadczenie o zapoznaniu się z placem budowy zgodnie z Załącznikiem nr 6 niniejszego
zapytania Ofertowego,
f. Pełnomocnictwo w przypadku ustanowienia prze Wykonawcę pełnomocnika, oryginał
udzielonego pełnomocnictwa lub notarialnie potwierdzoną jego kopię. Z treści
pełnomocnictwa musi jednoznacznie wynikać zakres umocowania do czynności
związanych z postępowaniem, w szczególności do podpisania i złożenia oferty.
g. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o
Działalności Gospodarczej.
Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w ZO i
przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w tym dokumencie.
Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty,
niezależnie od wyniku postępowania. Zamawiający w żadnym przypadku nie odpowiada za koszty
poniesione przez Wykonawców w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty. Wykonawcy
zobowiązują się nie podnosić jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu względem Zamawiającego.
Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w przypadku składania oferty w siedzibie
Zamawiającego również spięta lub zszyta w sposób uniemożliwiający jej rozpięcie
(zdekompletowanie). Każdy dokument składający się na ofertę musi być czytelny.
Jeżeli któryś z wymaganych dokumentów składanych przez Wykonawcę jest sporządzony w
języku obcym dokument taki należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.
Ofertę można złożyć przed upływem terminu składania ofert oznakowanej w sposób następujący:
a. Oznakowana nazwą firmy Wykonawcy i opisana:
Oferta w postępowaniu na: "Zakup materiałów i robót budowlanych celem adaptacji
budynku na potrzeby zaplecza badawczo-rozwojowego (laboratorium roślin)"
Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za skutki spowodowane niezachowaniem
powyższych wymogów dotyczących zaadresowania koperty.
b. Lub na adres email: ogrodwertykalny@gmail.com wówczas w temacie wiadomości
należy wpisać: Oferta w postępowaniu na: "Zakup materiałów i robót budowlanych celem
adaptacji budynku na potrzeby zaplecza badawczo-rozwojowego (laboratorium roślin)".
Jeżeli Wykonawca zastrzega, że informacje objęte tajemnicą przedsiębiorstwa w rozumieniu
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, nie mogą być udostępniane, informacje te należy
umieścić w oddzielnej kopercie wewnątrz opakowania oferty, oznaczonej napisem: "Informacje
stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa". Informację o zastrzeżeniu dokumentów stanowiących
tajemnicę przedsiębiorstwa należy podać również w Formularzu ofert załączając uzasadnienie
wykazujące, iż informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
W przypadku, kiedy ofertę składa wspólnie kilka podmiotów, oferta musi spełniać następujące
warunki:
a. Oferta winna być podpisana przez każdego partnera lub upoważnionego
przedstawiciela/partnera wiodącego.
b. Upoważnienie do pełnienia funkcji przedstawiciela/partnera wiodącego wymaga podpisu
prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z partnerów - należy załączyć je do
oferty.
c. Przedstawiciel/ wiodący partner winien być upoważniony do zaciągania zobowiązań i
płatności w imieniu każdego na rzecz każdego z partnerów oraz do wyłącznego
występowania w realizacji kontraktu - do oferty należy załączyć oświadczenie zawierające
stosowne umocowanie.
d. Podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub
nienależyte wykonanie zobowiązań.
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e. W przypadku wyboru oferty wspólnej, Zamawiający przed zawarciem umowy, zażąda
umowy regulującej współpracę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia.
10. Oferta zostanie odrzucona w następujących przypadkach:
a. Jej treść nie odpowiada treści Zapytania Ofertowego;
b. Zawiera rażąco niską cenę w stosunku do wartości przedmiotu zamówienia, jeżeli w toku
oceny ofert Zamawiający poweźmie wątpliwości, co do możliwości realizacji zamówienia
za wskazaną cenę i w związku z tym zasadne jest wyjaśnienie elementów składowych
oferty mających wpływ na cenę, a złożone wyjaśnienia nie udowodnią, że cena gwarantuje
realizację zamówienia;
c. Jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów
d. Wykonawca nie wykaże spełniania warunków udziału w postępowaniu lub braku podstaw
do jego wykluczenia w szczególności: brak w ofercie złożonego oświadczenia o braku
powiązań z zamawiającym zgodnie z Załącznikiem nr 2;
VIII.

Miejsce oraz termin składania ofert.

1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: Twój Świat Jacek Mojski, ul. Okrzei 39, 21400 Łuków, lub adres email: ogrodwertykalny@gmail.com w terminie do dnia 26.10.2017
2. Na ofercie zostanie odnotowana data i godzina jej złożenia. W przypadku składania oferty za
pomocą poczty elektronicznej datą złożenia oferty będzie data wpływu uwidoczniona na serwerze
Zamawiającego.
3. W toku dokonywania oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez
Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.
IX.
Opis sposobu obliczania ceny oferty:
1. Cena oferty jest ceną ryczałtową (zawierającą obowiązujący podatek VAT, niezmienną do końca
realizacji zamówienia i nie podlega waloryzacji za wyjątkiem ustawowej zmiany stawki podatku
VAT, oraz z zastrzeżeniem przewidzianych zmianach umowy) zgodnie z ustawą z dnia 23 kwietnia
1964 roku Kodeks cywilny (Dz.U.2016.380 z późn. zm.)
2. Cena całkowita zawarta w ofercie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy, jest ceną
ustaloną w oparciu o przekazaną przez Zamawiającego Dokumentację projektową, oraz
dokumentację postępowania o udzielenie zamówienia tj. ZO i udzielenie odpowiedzi na zapytania.
Ryczałt polega na umówieniu z góry wysokości wynagrodzenia w kwocie absolutnej, przy
wyraźnej lub dorozumianej zgodzie stron na to, że wykonawca nie będzie domagać się
wynagrodzenia wyższego. Rozliczenia stron w przypadku zastosowania ryczałtowego charakteru
wynagrodzenia w żaden sposób nie opierają się na cenach jednostkowych oraz faktycznie
wykonanych świadczeniach. Wykonawca jest zobowiązany w cenie oferty uwzględnić także
załatwienie wszelkich formalności dotyczących budowy oraz kosztów z tym związanych. Ocena
rozmiaru, a co za tym idzie kosztów robót należy do Wykonawcy i stanowi jego ryzyko.
Wynagrodzenie Wykonawcy jest niezależne od rzeczywistego rozmiaru lub kosztów prac.
3. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w PLN.
4. Przy wyliczaniu wartości cen poszczególnych elementów należy ograniczyć się do dwóch miejsc
po przecinku na każdym etapie wyliczenia ceny.
5. Ostateczną cenę oferty stanowi suma poszczególnych wartości elementów scalonych.
6. Ewentualne upusty oferowane przez Wykonawcę muszą być zawarte w poszczególnych
wartościach elementów scalonych.
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7. Zamawiający w celu ustalenia czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu
zamówienia może zwrócić się do każdego Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie
wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. W w/w przypadku
Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania od każdego Wykonawcy kompletnego kosztorysu
ofertowego wykonanego metodą szczegółową.
8. Należy przewidzieć cały przebieg robót budowlanych, a wszystkie utrudnienia wynikające z
warunków realizacji Wykonawca Winien uwzględnić w podanej cenie ofertowej.
9. Tak zaoferowana cena (z podatkiem i bez podatku VAT) dla zakresu rzeczowego ustalonego na
podstawie niniejszego ZO wraz ze wszystkimi załącznikami, jest cena ryczałtową niezmienną do
końca realizacji zadania i nie podlega waloryzacji za wyjątkiem ustawowej zmiany stawki podatku
VAT.
10. Cena oferty jest ceną niezmienną i nie będzie podlegała negocjacjom.
X.

Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie kierował się przy wyborze oferty wraz z
podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert
1. Oceny ofert będzie dokonywał Zamawiający. Zamawiający może żądać udzielenia przez
Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert oraz dokonać poprawek oczywistych
pomyłek w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę.
2. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się kryteriami oceny ofert, o których mowa w
ust.3.
3. W odniesieniu do Wykonawców, którzy spełnili postawione warunki Zamawiający dokona oceny
ofert na podstawie następujących kryteriów:
a. Cena - cena ryczałtowa w PLN na wykonanie całego zakresu robót zgodnie z Projektem
budowlanym (70%).
b. Termin wykonania zamówienia - termin wykonania liczony w dniach od daty otwarcia
ofert do dnia określonego przez oferenta w ofercie (20%).
c. Okres gwarancji i serwisu na wykonane roboty budowlane – okres gwarancji i serwisu
liczony w miesiącach od dnia podpisania protokołu końcowego odbioru robót (10%).
4. Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji:
(L.P Kryteria obligatoryjne) /Opis sposobu przyznawania punktów/ {Waga kryterium} <Max
punktacja>
(1.) Cena całkowita netto ( w zł )
/Pc - liczba punktów w zakresie oceny
C min - najniższa cena spośród złożonych ofert
C bad - cena badania oferty
Sposób przyznawania punktacji
Pc = [(Cmin/Cbad) * 100 pkt] * 0,70 /
{0,70} <70 pkt>
(2. Termin ( czas ) wykonania zamówienia - w dniach)
/Pt - liczba punktów w zakresie terminu
( czasu realizacji zamówienia)
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T min - najkrótszy termin spośród złożonych ofert
T bad. - termin badanej oferty
Sposób przyznawania punktacji :
Pt = (( T min /T bad ) *100 pkt) *0,20
Oferta z zakresem realizacji wykraczającym poza 30.11.2018 podlega odrzuceniu.
{0,20} <20 pkt>
(3 Okres gwarancji i serwisu ( w pełnych miesiącach))
/Pg – liczba punktów w zakresie gwarancji i serwisu
Gbad – ilość miesięcy wskazanych w badanej ofercie
Gmax – najwyższa ilość miesięcy spośród złożonych ofert
Sposób przyznawania punktacji:
Pg= ( (Gbad / Gmax)*100 pkt ) * 0,10
Minimalny okres gwarancji i serwisu to 36 miesięcy. /
{0,10} <10 pkt>

5.

6.

7.
8.

XI.

Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w ramach kryteriów obligatoryjnych 100
pkt.
Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która zdobędzie największa liczbę punktów
obliczonych ze wzoru:
P = Pc + Pt +Pg
Uzyskane wyniki zostaną zaokrąglone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli jej treść nie będzie odpowiadać treści zapytania ofertowego ( w
tym nie zostaną spełnione kryteria obligatoryjne) a oferowany przedmiot dostawy nie będzie
spełniał wymaganych w zapytaniu ofertowym elementów – zadań przewidzianych do realizacji.
Niedopuszczalne jest składanie ofert częściowych i wariantowych.
W trakcie badania i oceny ofert Zamawiający może poprosić Oferentów o udzielenie dodatkowych
wyjaśnień dotyczących złożonych ofert.
Oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (otrzyma największą liczbę przyznanych
punktów w oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą Zamawiający po
dokonaniu oceny nadesłanych ofert opublikuje wynik postępowania na stronie
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/, a następnie zaproponuje oferentowi,
który złożył najkorzystniejszą ofertę zawarcie umowy.

Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze najkorzystniejszej
oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia.
1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom
określonym w niniejszych ZO i została oceniona, jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w ZO
kryteria oceny ofert.
2. Niezwłocznie po wyłonieniu najkorzystniejszej oferty Zamawiający informację o wyniku
postępowania upubliczni w taki sposób, w jaki zostało upublicznione zapytanie ofertowe tj.
opublikuje
wyniki
na
https://baza
konkurencyjności.funduszeeuropejskie.gov.pl,
www.twojswiat.com.
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3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający
może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich
ponownej oceny, chyba, że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.
4. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany zapisów zawartej umowy w stosunku do treści oferty
na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy w następującym zakresie:
a. Zmiana obowiązującej stawki VAT
b. Zmiana przepisów podatkowych w zakresie wystawiania faktur, powstawania obowiązku
podatkowego itp.
Zmiana stawki VAT dotyczyć będzie wynagrodzenia umownego za prace wykonane po
dacie podpisania aneksu do umowy.
XII.

Pozostałe informacje.

Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza i nie przewiduje składania ofert wariantowych.
Zamawiający przewiduje rozliczenia zawartej umowy w PLN.
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w niniejszym postępowaniu.
Oferta musi być podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy.
Zamawiający zgodnie z art. 701 §3 KC zastrzega prawo do zmiany lub odwołania warunków
niniejszego postępowania, a także odwołania postępowania bez konieczności podania przyczyn.
Zamawiający odwoła postępowanie w przypadku barku ważnych ofert, odrzucenia wszystkich
ofert, gdy cena oferty najkorzystniejszej będzie wyższa od kwoty, którą Zamawiający przeznaczył
na realizację umowy (chyba, że podejmie decyzję o zwiększeniu tej kwoty), a także w przypadku,
gdy nie otrzyma dofinansowania ze środków UE lub gdy zostaną one odebrane lub inne bez ich
podawania.
8. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania informacyjnego dla Wykonawców.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Załączniki:
Załącznik nr 1 - Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 2 - Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych
Załącznik nr 3 - Formularz oferty
Załącznik nr 4 - Wykaz robót budowlanych
Załącznik nr 4a - Wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia
Załącznik nr 5 - Przedmiar robót budowlanych
Załącznik nr 6 - Oświadczenie o zapoznaniu się z placem budowy.
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