
 
 

 

 

         
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

Zespół Szkół Ogólnokształcących zaprasza do składania ofert w postępowaniu  

na wymianę pokrycia dachowego na budynku sali gimnastycznej Zespołu Szkół Ogólnokształcących w 

Strzelinie 
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PODSTAWA PRAWNA  

art. 4 pkt 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 roku, poz. 1986 z późn. zm.) 

zwanej dalej „ustawą pzp”.  
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Rozdział 1 

Opis przedmiotu zamówienia 
 

1. Przedmiotem zamówienia jest wymiana pokrycia dachowego na budynku sali gimnastycznej Zespołu Szkół 

Ogólnokształcących w Strzelinie”. 

2.Przedmiot zamówienia obejmuje: 

a) Ścięcie pofałdowań i nierówności pokrycia papowego. 
b) Uzupełnienie ubytków pokrycia po uprzednim ścięciu pofałdowań. 
c) Wykonanie obróbek blacharskich dylatacyjnych pokrycia papowego w rozstawie nie większym niż 6 m, 

wzdłuż spadku dachu na pełnej długości dachu. 
d) Wymianę ocieplenia ogniomurów i wykonanie nowych obróbek z papy i blachy ocynkowanej opierzeń 

ogniomurów. Wymagane przymocowanie mechaniczne ocieplenia z płyt styropianowych, obróbek 
papowych oraz dociskowo-osłonowych z blachy do konstrukcji ogniomurów za pomocą kołków 
rozporowych z uszczelkami i kołnierzami. 

e) Mechaniczne przymocowanie płyt ocieplenia z wełny mineralnej wraz z istniejącym pokryciem do 
blachy trapezowej za pomocą wkrętów metalowych nierdzewnych kołnierzem do ociepleń, dł. min. 25 
cm. 

f) Ułożenie dwóch warstw papy termozgrzewalnej o wytrzymałości na rozciąganie (rozrywanie) [N/50 mm 
2], min. 1100/800, gr. 5,2 mm warstwa wierzchnia i gr. min 4,0 mm warstwa podkładowa. 

g) Wykonanie wentylacji pokrycia papowego w postaci kominków wentylacyjnych tzw. „grzybków” w 
ilości 1 szt./40-60 m2

. 
3. Szczegółowy zakres robót określony został w przedmiarze robót (załącznik nr 3 do zapytania ofertowego). 

4. Wykonawca przyjmując do wykonania w/w roboty, obowiązany jest wykonać je ze szczególną starannością i 

dbałością o interes Zamawiającego, zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami.  

Przy wykonywaniu robót należy stosować wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z 

ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz.1202 z późn.zm.). 

 

Rozdział 2 
Termin wykonania zamówienia 

 
1. Termin wykonania zamówienia – od daty podpisania umowy do 31 sierpnia 2019 r.  

2. Odbiór przedmiotu zamówienia nastąpi na podstawie protokołu odbioru końcowego w ZSO w Strzelinie;          

ul.Jana Pawła II 23; 57-100 Strzelin. Podpisany przez obie strony protokół odbioru końcowego będzie stanowił 

podstawę do wystawienia faktury.  

 

Rozdział 3 
Warunki udziału w postępowaniu i podstawy wykluczenia 

 
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:  

1) Nie podlegają wykluczeniu  

1. Z postępowania wyklucza się wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za 
przestępstwo:  
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a) o którym mowa w art. 165a, art. 181-188, art. 189a, art. 218-221, art. 228-230a, art. 250a, art. 258 lub art. 
270-309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz.U. poz. 553, z późn. zm.137) ) lub art. 46 lub art. 
48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U. z 2016 r. poz. 176), 

b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks 
karny, 

c) skarbowe, 
d) o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania 

pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. poz. 
769); 

2. Z postępowania wyklucza się wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub 
nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce 
komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o 
którym mowa w pkt powyżej;  

3. Z postępowania wyklucza się wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną 
decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne 
lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na 
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie 
w sprawie spłaty tych należności;  

4. Z postępowania wyklucza się wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa 
wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia 
warunki udziału w postępowaniu lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić 
wymaganych dokumentów;  

5. Z postępowania wyklucza się wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił 
informacje wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane 
przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia;  

6. Z postępowania wyklucza się wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności 
zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia;  

7. Z postępowania wyklucza się wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie 
zamówienia lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o 
dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego 
postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny 
sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu;  

8. Z postępowania wyklucza się wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na 
celu zakłócenie konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co 
zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;  

9. Z postępowania wyklucza się wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł 
zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o 
odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz.U. z 2015 r. poz. 1212, 
1844 i 1855 oraz z 2016 r. poz. 437 i 544);  

10. Z postępowania wyklucza się wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego 
zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;  

11. Z postępowania wyklucza się wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu 
ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 
1634), złożyli odrębne oferty, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do 
zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.  

12. Z postępowania wyklucza się wykonawców, będących osobami fizycznymi, które prawomocnie skazano za 
wykroczenie przeciwko prawom pracownika lub wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za jego 
popełnienie wymierzono karę aresztu, ograniczenia wolności lub karę grzywny nie niższą niż 3000 złotych; 

13. Z postępowania wyklucza się wykonawców wobec których wydano ostateczną decyzję administracyjną o 
naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o 
zabezpieczeniu społecznym, jeżeli wymierzono tą decyzją karę pieniężną nie niższą niż 3000 złotych;  

14. Z postępowania wyklucza się wykonawców którzy naruszyli obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat 
lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą 
stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w ust. 1) ppkt 3, chyba że 



 
 

wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub 
zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych 
należności. 
 

2) Spełniają warunki dotyczące: 

a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności – Zamawiający nie wyznacza 
szczegółowego warunku w tym zakresie. 
b) wiedzy i doświadczenia – Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. 
c) potencjału technicznego  – Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. 
d) osób zdolnych do wykonania zamówienia –  
1. Osobę posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do kierowania 
robotami w specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń lub w ograniczonym zakresie, lub 
odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących 
przepisów; 
2. Osobę posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie 
sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń lub w ograniczonym zakresie. 
e) sytuacji ekonomicznej i finansowej – Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. 
2. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, polegać na zdolnościach 

technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od 

charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.  

3. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że 

realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając 

zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji 

zamówienia.  

4.Opis sposobu dokonywania spełnienia warunków udziału w postępowaniu: 

Ocena spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz braku 

podstaw do wykluczenia z postępowania, zostanie dokonana zgodnie z formułą „spełnia/nie spełnia”, w oparciu o 

załączone do oferty oświadczenia wymienione w rozdziale 4 niniejszego zapytania. 

Rozdział 4 
Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak 

podstaw wykluczenia 
 

1. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia, Wykonawca zobowiązany jest złożyć do oferty aktualne 

na dzień składania ofert oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – zgodnie z załączonym wzorem 

(zał. nr 2 do zapytania ofertowego).  

2. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest złożyć 

do oferty aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – zgodnie z 

załączonym wzorem (zał. nr 2 do zapytania ofertowego).  

3.  Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania 

braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu składa także oświadczenie 

zgodnie z treścią załącznika nr 2 do zapytania ofertowego - dotyczące podwykonawców. 

4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenia zgodne z treścią 

załącznik nr 2 do zapytania ofertowego składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o 

zamówienie. Dokumenty te potwierdzają brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z 

Wykonawców wykazuje brak podstaw wykluczenia.  

5. W przypadku załączenia przez Wykonawcę dokumentów lub oświadczeń, potwierdzających brak podstaw 

do wykluczenia oraz spełnienie warunków udziału w postępowaniu wraz ze złożoną ofertą, Zamawiający 

uzna, iż powyższe dokumenty są aktualne na dzień ich złożenia i mają zostać przez niego poddane ocenie. 



 
 

W przypadku błędnie złożonych wraz z ofertą dokumentów lub oświadczeń, Zamawiający wezwie 

Wykonawcę do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie. 

Rozdział 5 
Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub 

dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami 
 

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej.  

2. Do kontaktowania się z Wykonawcami upoważniony jest:  

w sprawach formalno – prawnych i merytorycznych:  dyrektor Beata Kudła tel. 071 39 21 364; e-mail: 

dyrektor@lostrzelin.pl. 

3. W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, dokumenty oraz informacje Wykonawcy 

przekazują za pośrednictwem faksu 071 3923527 lub poczty elektronicznej na adres e-mail: 

dyrektor@lostrzelin.pl. 

4. Zamawiający nie dopuszcza porozumiewania się z wykonawcami za pośrednictwem telefonu.  

5. Zamawiający przekazuje informacje za pośrednictwem faksu lub poczty elektronicznej z zastrzeżeniem pkt. 6. 

Zawsze dopuszczalna jest forma pisemna.  

6. Forma pisemna zastrzeżona jest dla składania oferty wraz z załącznikami, w tym oświadczeń potwierdzających 

spełnianie warunków udziału w postępowaniu i potwierdzających brak podstaw do wykluczenia oraz 

pełnomocnictw.  

7. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę, Zamawiający domniema, iż pismo 

wysłane przez Zamawiającego na numer faksu lub na pocztę elektroniczną zostało mu doręczone w sposób, który 

umożliwił Wykonawcy zapoznanie się z jego treścią.  

Rozdział 6 
Wymagania dotyczące wadium 

 
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 

Rozdział 7 
Termin związania ofertą 

 
1. Termin związania ofertą w niniejszym postępowaniu wynosi 30 dni.  

2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.  

 

Rozdział 8 
Opis sposobu przygotowania oferty 

 

1. Wykonawca przedstawi swoje warunki cenowe na formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania 

ofertowego.  

2. Wykonawcy przedstawią oferty zgodnie z wymaganiami zapytania ofertowego z uwzględnieniem opisu 

przedmiotu zamówienia zawartego w zapytaniu ofertowym.  



 
 

3. Przy sporządzeniu oferty zaleca się skorzystanie ze wzorów formularzy przygotowanych przez Zamawiającego. 

Wykonawca może złożyć ofertę na swoich formularzach z zastrzeżeniem, że będą one zawierać wszystkie niezbędne 

informacje określone przez Zamawiającego.  

4. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

Oferta powinna być podpisana przez Wykonawcę (osobę/osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy 

zgodnie z dokumentami potwierdzającymi dopuszczenie do obrotu prawnego) lub jego upełnomocnionego 

przedstawiciela. Zamawiający nie wyraża zgody na składanie ofert w postaci elektronicznej.  

5. W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty należy załączyć pełnomocnictwo z 

określeniem jego zakresu. Pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie.  

6. W przypadku złożenia przez Wykonawców dokumentów, w których jakiekolwiek kwoty podane zostały w 

walutach obcych, Zamawiający przeliczy te kwoty na złote polskie według średniego kursu Narodowego Banku 

Polskiego obowiązującego w dniu zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Urzędu Zamówień 

Publicznych.  

7. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.  

8. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Zamawiający nie przewiduje 

zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.  

9. Zaleca się, aby Wykonawca zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz 

podpisania umowy.  

10. W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów 

ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których Wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępniane, 

muszą być oznaczone i spięte w ofercie w sposób pozwalający na ich oddzielenie od reszty oferty. Jednocześnie, 

Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert jest zobowiązany przedstawić uzasadnienie, iż zastrzeżone 

informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji dotyczących nazwy 

(firmy) oraz adresu wykonawcy, a także informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu 

gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach. W przypadku braku wyraźnego oznaczenia dokumentów 

stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa lub braku uzasadnienia, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę 

przedsiębiorstwa - Zamawiający wszystkie dokumenty składające się na treść oferty uzna za jawne.  

11. Wszystkie kartki oferty powinny być trwale połączone i włożone do jednej koperty.  

12. Ewentualne poprawki w treści oferty powinny być naniesione czytelnie i sygnowane podpisem Wykonawcy.  

13. Wykonawca zamieści ofertę w bezpiecznej, zamkniętej kopercie zaadresowanej na Zamawiającego                           

z oznaczeniem „Oferta na wymianę pokrycia dachowego na budynku sali gimnastycznej Zespołu Szkół 

Ogólnokształcących w Strzelinie” nie otwierać przed dniem 24.06.2019 r. godz. 10:10 ” z dokładnym adresem 

Wykonawcy tak, aby w przypadku stwierdzenia złożenia oferty po terminie można ją było odesłać bez otwierania. 

W przypadku braku ww. oznaczenia, Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia mogące wynikać z 



 
 

powodu tego braku, np. przypadkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym terminem otwarcia, a w przypadku 

składania oferty pocztą lub pocztą kurierską – jej nieotwarcie w trakcie sesji otwarcia ofert.  

14. Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po terminie, bez jej uprzedniego otwarcia.  

15. W sprawach nieuregulowanych niniejszym zapytaniem ofertowym zamówienia ma zastosowanie przepisy 

kodeksu cywilnego (Dz.U.z 2018r. poz.1360).  

Rozdział 9 
Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 

 
1. Oferty należy składać w sekretariacie Zespołu Szkół Ogólnokształcących, 57-100 Strzelin, ul. Jana Pawła II nr 23 do 

dnia 24.06.2019 r. do godz. 10.00 w formie pisemnej lub elektronicznie na adres: sekretariat@lostrzelin.pl. 

2. Za moment złożenia oferty przyjmuje się termin skutecznego dostarczenia oferty Zamawiającemu.  

3.Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego tj. w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Strzelinie,                 

ul.Jana Pawła II 23,  57-100 Strzelin – w gabinecie dyrektora – dnia 24.06.2019 r. o godz. 10.10.  

4. Oferty złożone po upływie terminu wyznaczonego w zapytaniu ofertowym zostaną niezwłocznie zwrócone 

Wykonawcom.  

Rozdział 10 
Opis sposobu obliczenia ceny 

 
1. Wykonawca poda w formularzu oferty (załącznik nr 1 do zapytania ofertowego), cenę brutto za wykonanie 

całego zamówienia określonego w zapytaniu ofertowym.  

2. Wszystkie ceny wyszczególnione w formularzu cenowym należy zaokrąglić do drugiego miejsca po przecinku 

zgodnie z zasadami matematycznymi.  

3. Wykonawca uwzględniając wszystkie wymogi zawarte w niniejszym zapytaniu ofertowym, powinien w cenie 

brutto uwzględnić wszystkie koszty związane z realizacją robót w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania 

wszelkich kosztów związanych z realizacją zamówienia, a także oddziaływania innych mających lub mogących mieć 

wpływ na koszty. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania przedmiotu i zakresu zamówienia nie może 

być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w umowie zawartej pomiędzy 

Zamawiającym a Wykonawcą. Cena ofertowa musi obejmować wszystkie roboty jakie z technicznego punktu 

widzenia są konieczne do prawidłowego wykonania i oddania do użytkowania przedmiotu zamówienia pn.: 

„Wymiana pokrycia dachowego na budynku sali gimnastycznej Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Strzelinie”. 

Wyceniając poszczególne pozycje, Wykonawca winien odnieść się do warunków umownych oraz opisu przedmiotu 

zamówienia w celu uzyskania pełnych wskazówek, informacji, instrukcji lub opisów robót, jak również m.in. koszty: 

 wypełnienia obowiązków wynikających z umowy i wszystkich innych zobowiązań i wymagań związanych z 

prowadzeniem robót wyspecyfikowanych w zamówieniu, 

 analiz laboratoryjnych, jeśli będą potrzebne oraz wszelkie koszty z tym związane; 

 dostawy, magazynowania, zabezpieczenia, ubezpieczenia materiałów i urządzeń oraz wszelkie koszty z tym 

związane; 

 sprzętu Wykonawcy, wraz z jego dostarczeniem na teren budowy i utrzymaniem; 

mailto:


 
 

 zużycia mediów dla potrzeb wykonania robót; 

 wszelkich robót tymczasowych oraz wszelkie koszty z tym związane; 

 wszelkie koszty utrzymania zaplecza budowy; 

 koszty związane z zabezpieczeniem i oznakowaniem prowadzonych robót, wszelkie roboty 

przygotowawcze, demontażowe, wyburzeniowe, odtworzeniowe i porządkowe; 

 koszty uzyskania warunków zasilania placu budowy w energię elektryczną i wodę, koszty ewentualnego 

zainstalowania liczników zużycia wody w czasie budowy; 

 koszty związane z utylizacją i wywozem odpadów; 

 koszty związane z odbiorami wykonanych robót, doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego; 

 koszty sporządzenia planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia; 

 koszty wykonania wszelkich wymaganych przepisami badań, sprawdzeń, pomiarów w tym pomiarów 

inwentaryzacji i map geodezyjnych; 

 koszty sporządzenia i przekazania Zamawiającemu w dwóch egzemplarzach dokumentacji powykonawczej; 

 koszty przywrócenia do stanu pierwotnego po zakończeniu robót, obiektów, terenów przyległych i dróg 

dojazdowych, które uległy uszkodzeniu w trakcie realizacji zadania. 

Roboty winny być wykonywane w sposób kompletny, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego i poleceniami 

inspektora. Tylko tak wykonane roboty będą odbierane. Cena ofertowa winna pokrywać wszystkie wymogi 

kompletnego i należytego wykonania robót niezależnie od tego, czy w dokumentach zamówienia są opisane 

szczegółowo czy nie. 

4. Wykonawca ponosić będzie skutki błędów w ofercie wynikających z nieuwzględnienia okoliczności, które mogą 

wpłynąć na cenę zamówienia. W związku z powyższym od Wykonawcy wymagane jest bardzo szczegółowe 

zapoznanie się z przedmiotem zamówienia, które umożliwi należyte zrealizowanie przedmiotu zamówienia, a także 

sprawdzenie warunków wykonania zamówienia i skalkulowania ceny oferty z należytą starannością.  

6. Sposób poprawienia przez Zamawiającego omyłek w obliczeniu ceny. Zamawiający poprawi omyłki w obliczeniu 

ceny w następujący sposób: jeżeli cenę za przedmiot zamówienia podano rozbieżnie słownie i liczbą, przyjmuje się 

za prawidłową cenę podaną słownie.  

7. Ponadto, Zamawiający poprawia w ofercie:  

1) oczywiste omyłki pisarskie,  

2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,  

3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z zapytaniem ofertowym, niepowodujące istotnych zmian w treści 

oferty - niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.  

8. Jeżeli w przedmiotowym postępowaniu nie będzie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie 

lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert 

wybierze ofertę z niższą ceną, a jeżeli zostaną złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie 

Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. 



 
 

Wykonawcy składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych 

ofertach.  

9. Jeżeli w zaoferowanej cenie są towary, których nabycie prowadzi do powstania u Zamawiającego obowiązku 

podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług (VAT) to Wykonawca składa o tym informację, 

wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, 

oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. Niezłożenie przez Wykonawcę informacji będzie oznaczało, że taki 

obowiązek nie powstaje.  

W okolicznościach, o których mowa powyżej Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w 

niej ceny podatek VAT, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.  

Rozdział 11 
Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem wag tych 

kryteriów i sposobu oceny ofert 
 

1. Przy ocenie ofert Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny:  

Cena brutto - 90%  

Termin wykonania – 10%  

2. Sposób przyznawania punktów:  

1) Cena brutto:  

         C min  

C = -------------      x 90  

            C O  

gdzie:  

C – wartość punktowa ocenianego kryterium 

C min – najniższa cena brutto spośród złożonych ofert  

Co – cena brutto badanej oferty  

2) Termin wykonania będzie punktowany według następujących zasad:  

od daty podpisania umowy do 31 lipca 2019 r.– 10 pkt 

od daty podpisania umowy do 31 sierpnia 2019 r.– 0 pkt 

3. Maksymalny termin wykonania robót budowlanych do dnia do 31 sierpnia 2019 r. 

4. Oferowany termin realizacji zamówienia należy wskazać w formularzu oferty (zał. nr 1 do zapytania ofertowego).  

5. Zamawiający nie przewiduje możliwości skrócenia terminu wykonania dla  każdego z elementów robót 

budowlanych osobno. Wymaga się podania jednego terminu dla wszystkich elementów objętych niniejszym 

kryterium.  

6. Jeżeli Wykonawca w formularzu oferty nie wskaże daty dostawy Zamawiający przyjmie do oceny maksymalny 

okres.  



 
 

7. Wszystkie obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Za najkorzystniejszą 

zostanie uznana oferta, która otrzyma największą liczbę punktów łącznie za wszystkie kryteria oceny ofert. 

Wykonawca może uzyskać maksymalnie 100 pkt.  

 

Rozdział 12 
Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty 

w celu zawarcia umowy 
 

1. O miejscu i terminie zawarcia umowy Wykonawca, którego oferta została wybrana, zostanie poinformowany                

e-mailem.  

2. Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zobowiązany jest w przypadku wyboru oferty 

Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – przedłożyć Zamawiającemu umowę regulującą 

współpracę tych podmiotów (w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez 

Wykonawcę).  

3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy w 

sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający wybierze kolejnego Wykonawcę z listy, który złożył ofertę najwyżej 

ocenioną spośród pozostałych ofert.  

Rozdział 13 
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

 
Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.  

 

Rozdział 14 
Istotne dla stron postanowienia umowne 

 

1. Inne istotne postanowienia umowne zawarte zostały w projekcie umowy stanowiącej załącznik do zapytania 

ofertowego.  

2. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zawarł z Zamawiającym umowę na warunkach określonych w w/w 

projekcie.  

3. Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania istotnych zmian zawartej umowy, także w stosunku do treści 

oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w zakresie i na warunkach określonych w projekcie 

umowy.  

Rozdział 15 
Postanowienia końcowe 

 
1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.  

2. Zamawiający nie dopuszcza złożenia ofert częściowych.  

3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych ani nie przewiduje zamówień uzupełniających. 

4. Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnej z przedmiotem zamówienia.  

5. Podwykonawcy:  



 
 

1) Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. Zamawiający nie zastrzega 

obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia. Zamawiający żąda wskazania 

przez Wykonawcę w formularzu oferty (zał. nr 1 do zapytania ofertowego) części zamówienia, których wykonanie 

zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców.  

2) Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za 

należyte wykonanie tego zamówienia.  

3) Istotne dla Zamawiającego i Wykonawcy postanowienia dotyczące podwykonawców zostaną wprowadzone do 

treści zawieranej umowy, zawarte w projekcie umowy stanowiącej załącznik nr 4 do zapytania ofertowego.  

7. Podmioty występujące wspólnie:  

1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanowią 

pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w 

postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.  

2) Przed dniem podpisania umowy, podmioty występujące wspólnie zobowiązane są do dostarczenia umowy 

regulującej współpracę tych Wykonawców.  

8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.  

 

Rozdział 16 
Wzory załączników do zapytania ofertowego 

  

1. Formularz ofertowy (zał. nr 1) 

2. Oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania 

wykluczeniu z postępowania w postępowaniu na (zał. nr 2) 

3. Przedmiar robót (zał. nr 3) 

4. Wzór umowy (zał. nr 4) 

5. Warunki gwarancji (zał. nr 5) 

6. Informacja dotycząca ochrony danych osobowych (RODO) (zał. nr 6) 

                                                           

 

 

 

Dyrektor 

/-/ Beata Kudła 

 

 

 


