Czeladź, dnia 14.06.2016 roku.
Ogłoszenie w trybie zapytania ofertowego na wybór wykonawcy robót budowlanych w obiekcie wpisanym
do rejestru zabytków, zgodnie z zasadą konkurencyjności na warunkach określonych w Wytycznych w zakresie
kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu
Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 10 kwietnia 2015 r.
1. ZAMAWIAJĄCY
Nazwa:
Parafia rzymskokatolicka pw. Matki Bożej Bolesnej w Czeladzi
Adres:
ul. Tadeusza Kościuszki 5, 41-253 Czeladź
NIP:
625-198-33-51
Strona internetowa: www.mater.org.pl
2. TRYB POSTĘPOWANIA
Postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności na warunkach określonych
w szczególności w punkcie 6.5.3 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 20142020 z dnia 10 kwietnia 2015 r. (dalej jako: Wytyczne)
Niniejsze postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.).

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych przy kościele oraz w jego wnętrzu wpisanym
do rejestru zabytków zgodnych z poniższym zakresem:
A. Elewacje zewnętrzne - prace w zakresie elewacji północnej, południowej, wschodniej i zachodniej oraz
wieży kościoła wraz ze schodami, elementami metalowymi (ramy witrażowe) i krzyżami obejmujące:
•
•
•
•
•

Remont schodów (w części elewacji zachodniej, południowej, wieży),
Prace elewacji ceglanej: wzmacnianie strukturalne najsłabszych elementów ściany, czyszczenie
powierzchni elewacji, odgrzybianie, wykucie fragmentów starej fugi, spoinowanie murów,
uzupełnianie ubytków, spękań, szycie spękań murów, scalanie kolorystyczne, hydrofobizacja,
Rekonstrukcja elementów metalowych – ramy witrażowe (czyszczenie, malowanie, szklenie
bezkitowe ram metalowych),
Restauracja krzyży (czyszczenie, uzupełnianie ubytków, scalanie kolorystyczne, hydrofobizacja),
Restauracja żaluzji drewnianych na wieży.

B. Prace remontowe dachu z wymianą blacharki i instalacją odgromową obejmujące:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Rozebranie starego pokrycia dachowego z blachy wraz z obróbkami, orynnowaniem oraz papą na
dachu drewnianym,
Wymiana odeskowania dachu,
Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówka ceramiczną,
Montaż nowych rynien, rur spustowych i pasów podrynnowych,
Wykonanie nowego pokrycia dachowego blachą tytanowo-cynkową wraz z obróbkami blacharskimi,
włazem kominiarskim, koszami zbiornikowymi i niezbędnymi pracami pomocniczymi,
Płotek przeciwśniegowy,
Instalacja odgromowa (zwody na dachach),
Izolacja cieplna z wełny mineralnej,
Renowacja krzyża stalowego.

C. Prace we wnętrzu kościoła - powierzchnie tynkowane wewnętrzne, w szczególności czyszczenie,
odgrzybianie, usuwanie uszkodzeń, spękań, pustek, malowanie ścian kościoła, wykonanie 2 ołtarzy w
transepcie obejmujące:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Oczyszczenie powierzchni tynków z starych nawarstwień,
Odgrzybianie i zniszczenie mikroflory metodą chemiczną,
Oczyszczenie ścierne,
Zszywanie spękań murów prętami spiralnymi,
Przygotowanie podłoża i wykonanie tynku podkładowego,
Szpachlowanie i gruntowanie,
Profile ciągnione i ich malowanie,
Malowanie wnętrza kościoła,
Wykonanie dwóch ołtarzy w transepcie.

D. Więźba dachowa oraz drewniana podbitka obejmująca:
•
•
•
•
•
•

Ściągnięcie starych powłok,
Uzupełnienie ubytków,
Wymianę wyeksploatowanych elementów,
Cyzelowanie, szlifowanie, odpylenie,
Impregnację,
Nałożenie bejcy.

E. Przebudowa wejść zewnętrznych - wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych, schodów oraz
nowego, zewnętrznego wejścia do zakrystii obejmujące:
•
•
•

•

F.

Wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych przy wejściu od strony północnej,
Wejście do zakrystii – wykonanie nowego odrębnego wejścia zewnętrznego do zakrystii przez
wycięcie otworu dla drzwi w obrysie istniejącego otworu okiennego,
Schody – wykonanie schodów przy wejściu północnym przy podjeździe (z uwagi na wymagane
wymiary dla ruchu wózka istniejące schody oraz podest wejściowy podlegają przebudowie poprzez
rozbiórkę i odtworzenie wg nowych wymiarów) oraz nowych schodów do nowego wejścia do
zakrystii od strony wschodniej,
Wykonanie oraz uzupełnienie chodników doprowadzających w związku z kompleksową
przebudową wejść zewnętrznych do budynku kościoła.

Stolarka drzwiowa - renowacja i częściowa wymiana obejmująca:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Demontaż oryginalnej stolarki,
Ściągnięcie starych powłok malarskich,
Uzupełnienie ubytków,
Wymiana wyeksploatowanych elementów,
Cyzelowanie, szlifowanie, odpylenie,
Impregnacja,
Malowanie,
W przypadku bardzo złego stanu technicznego historycznej stolarki wykonanie nowej z
odtworzeniem formy historycznej,
Czyszczenie, odtworzenie i malowanie elementów metaloplastycznych.

G. Ślusarka okienna i witraże - wymiana okien, prace konserwatorskie witraży obejmująca:
•

•

Wymianę całości okien na nowe (ślusarka z elementów stalowych wypełniona szkłem bezpiecznym,
dla okien parteru konstrukcja ramy okiennej stalowa z podwójnym szkleniem - od wewnątrz szkłem
witrażowym obecnym po pracach konserwatorskich oraz od zewnątrz ochronną szyba bezpieczną
przezroczystą),
Konserwacja obecnych witraży - mycie, wykonanie nowych fragmentów, malowanie i utrwalenie
farby, wymiana uszkodzonych elementów szklanych, oprawa w nowe profile ołowiane, renowacja
elementów konstrukcyjnych.

H. Izolacja pionowa zewnętrzna dla wszystkich elewacji obejmująca:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
I.

Izolacja pozioma ścian metoda iniekcji ciśnieniowej (wewnątrz kościoła) obejmująca:
•
•

J.

Zerwanie nawierzchni brukowych i betonowych,
Odsłonięcie muru fundamentowego do posadowienia ścian fundamentowych i jego oczyszczenie,
Uzupełnienie tynków zewnętrznych,
Krzemionkowanie,
Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe (na zimno z emulsji asfaltowej),
Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe,
Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii kubełkowej z gruntowaniem powierzchni,
Listwa wykończeniowa,
Wykonanie opaski betonowej.

Prace przygotowawcze: wykonanie spoin, szczelin, wypełnienie ich tynkiem solochłonnym,
zagruntowanie i szlamowanie,
Iniekcja: wywiercenie otworów i przedmuchanie sprężonym powietrzem, montaż pakerów
iniekcyjnych, wypełnienie pustek zaczynem iniekcyjnym, nawierty nad posadzką, wypełnienie ich
ciśnieniowo koncentratem krzemionkującym za pomocą pompy iniekcyjnej i pakerów, zamknięcie
otworów zaprawą.

Remont posadzki - prace konstruktorskie wzmacniające podłoże, wymiana uszkodzonej posadzki
obejmujące:
•
•
•
•

Demontaż obecnej posadzki,
Roboty konstrukcyjne ze wzmocnieniem podłoża, warstwami podbudowy,
Wykonanie warstw podłogowych,
Założenie nowej posadzki z płytek marmurowych przy wykorzystaniu obecnych fragmentów z
dekoracją charakteryzujących się dobrym stanem technicznym.

K. Ogrzewanie podłogowe na całości posadzki kościoła obejmujące:
•
•
•

Instalację technologiczną źródła ciepła,
Instalację ogrzewania podłogowego na całej posadzce kościoła,
Instalację sterowania (7 stref).

2.

Zaleca się, aby każdy z potencjalnych oferentów wziął udział w wizji lokalnej obiektu, co będzie pomocne
przy wycenie poszczególnych robót budowlanych. Prośby o umówienie terminu wizytacji w obiekcie w celu
przeprowadzenia wizji lokalnej można kierować na adres e-mail: mater.piaski@gmail.com.

3.

Kościół pw. Matki Bożej Bolesnej w Czeladzi wpisany jest do rejestru zabytków woj. Śląskiego (nr rejestru
A/1479/92) jako element układu urbanistycznego i zabudowy osiedla robotniczego w dzielnicy Piaski w
Czeladzi.

4.

Zamawiający w załączeniu do niniejszego zapytania ofertowego udostępnia przedmiary robót i dokumentację
(stanowiące załącznik nr 3 i 4) w celu prawidłowej wyceny robót budowlanych planowanych do wykonania
w obiekcie sakralnym.

5.

Zamawiający zaznacza, iż w przypadku wskazania nazw i/lub producentów w opisie przedmiotu zamówienia
(z uwagi na specyfikę elementu i w sytuacji braku możliwości opisania przedmiotu zamówienia za pomocą
dostatecznie dokładnych określeń) Wykonawca ma możliwość realizacji przedmiotu zamówienia
zawierającego elementy lub rozwiązania równoważne. Powyższe oznacza, iż produkty, elementy i/lub
rozwiązania proponowane przez Wykonawcę muszą doprowadzić do uzyskania efektu założonego przez
Zamawiającego. Ewentualna zmiana wymaga uzyskania zgody nadzoru konserwatorskiego i/lub
budowlanego.

6.

Wykonawca może zastosować wskazany lub równoważny, inny wyrób spełniający wymogi techniczne
i jakościowe oraz posiadający właściwości użytkowe nie gorsze niż określone w dokumentacji

Zamawiającego z preferencją parametrów korzystniejszych spełniających te same wymagania jakościowe,
funkcjonalne i techniczne wskazanego oraz posiadające właściwości użytkowe spełniające wymogi
określone dla przedmiotu opisanego w dokumentacji Zamawiającego. Wykonawca, który powoła się na
rozwiązania równoważne opisywane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez
niego wyroby spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.
7. Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45212360-7 - Roboty budowlane w zakresie obiektów sakralnych;
45212361-4 – Roboty budowlane w zakresie kościołów;
45261900-3 - Naprawa i konserwacja dachów;
45453100-8 - Roboty renowacyjne;
45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej;
45331000-6 - Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych;
45233229-0 – Konserwacja zadaszeń;
45430000-0 – Pokrywanie podłóg i ścian;
45442100-8 – Roboty malarskie;
45450000-6 – Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe;
45442110-1 – Malowanie Budynków;
45311200-2 – Roboty w zakresie instalacji elektrycznych.
8.

Osoba do kontaktu w sprawie postępowania:
ks. Józef Handerek
Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Matki Bożej Bolesnej w Czeladzi
ul. Tadeusza Kościuszki 5
41-253 Czeladź
e-mail: mater.piaski@gmail.com

9.

Wszelkie zapytania należy kierować na powyższy adres e-mail w terminie do 30.06.2016 r.. Zamawiający
nie dopuszcza możliwości udzielania wyjaśnień drogą telefoniczną.

10. Zamawiający udzieli odpowiedzi na wpływające zapytania w dniu 01.07.2016 r. Pytania i odpowiedzi będą
upublicznione na stronie internetowej Zamawiającego, tj. www.mater.org.pl.
4. WARUNKI WSPÓŁPRACY
1.

Zamawiający podpisze umowę z wybranym Wykonawcą w terminie 15 dni od dnia przekazania i
upublicznienia wyników postepowania ofertowego.

2.

Wybrany wykonawca będzie zobowiązany do realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z uzyskanymi przez
Zamawiającego pozwoleniami i decyzjami administracyjnymi w szczególności projektami budowlanymi,
pozwoleniami budowlanymi i konserwatorskimi.

3.

W treści zawartej umowy z Wykonawcą będą zamieszczone zapisy odnośnie kar umownych. Możliwość
skorzystania z kar umownych będzie zależna od następujących sytuacji:
a) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kare umowną, z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących
wyłącznie po stronie Wykonawcy, w wysokości 5% łącznego wynagrodzenia.
b) Zamawiający zapłaci Wykonawcy kare umowną, z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po
stronie Zamawiającego, w wysokości 5% łącznego wynagrodzenia.
c) Jeżeli Wykonawca dopuszcza się zwłoki w wykonaniu przedmiotu zamówienia - w wysokości 0,05%
łącznego wynagrodzenia brutto, za każdy dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 5% wartości brutto
wynagrodzenia przewidzianego w Umowie.
d) Jeżeli Wykonawca dopuszcza się zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze przedmiotu
zamówienia - w wysokości 0,05% łącznego wynagrodzenia brutto, za każdy dzień zwłoki, jednak nie
więcej niż 5% wartości brutto wynagrodzenia przewidzianego w Umowie.

4.

W ramach umowy z Wykonawcą nie przewiduje się zaliczkowania robót budowlanych. Odbiór
częściowych/końcowych robót będzie przeprowadzany na podstawie sporządzonego protokołu z odbioru

częściowych/końcowych prac. W skład komisji będzie wchodził m.in.: przedstawiciel Zmawiającego oraz
Wykonawcy, Inspektor nadzoru, Kierownik budowy oraz przedstawiciel Wojewódzkiego Urzędu Ochrony
Zabytków.
5.

Wykonawca w ramach wykonanych robót zapewni Zamawiającemu bezpłatny okres co najmniej 3 letniej
gwarancji liczonej od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego robót bez uwag.

6.

Istnieje możliwość udzielenia wykonawcy wyłonionemu w trybie zasady konkurencyjności zamówień
publicznych uzupełniających, w wysokości nieprzekraczającej 50% wartości zamówienia publicznego
określonej w umowie zawartej z wykonawcą, o ile te zamówienia publiczne są zgodne z przedmiotem
zamówienia publicznego podstawowego oraz możliwość udzielenia takiego zamówienia publicznego została
przewidziana w zapytaniu ofertowym oraz w umowie z wykonawcą. W takim przypadku nie jest konieczne
ponowne stosowanie zasady konkurencyjności.

7.

Istnieje możliwość udzielenia dotychczasowemu wykonawcy usług lub robót budowlanych zamówień
publicznych dodatkowych, nieobjętych zamówieniem podstawowym i nieprzekraczających 50% wartości
realizowanego zamówienia publicznego, niezbędnych do jego prawidłowego wykonania, których wykonanie
stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia, jeżeli:
a) z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie zamówienia dodatkowego od zamówienia
podstawowego wymagałoby poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów lub
b) wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego.
W takim przypadku nie jest konieczne ponowne stosowanie zasady konkurencyjności.

5. OKREŚLENIE
WARUNKÓW
ZMIAN
UMOWY
ZAWARTEJ
W
WYNIKU
PRZEPROWADZONEGO POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
1.

W ramach zawartej umowy Zamawiający przewiduje możliwość jej zmiany w stosunku do treści
przedłożonej oferty. Zmiany, o których mowa będą możliwe w następujących sytuacjach:
a) Zmian w terminie zakończenia realizacji inwestycji, jeśli po zawarciu niniejszej umowy nastąpiło
zawarcie umowy/umów na sfinansowanie przedmiotu zamówienia ze środków innych niż
Zamawiającego.
b) Zmian w terminie zakończenia realizacji inwestycji, jeśli wydłużenie danego terminu będzie
spowodowane koniecznością wykonania prac dodatkowych, których nie było można przewidzieć na
etapie niniejszego postepowania.
c) Zmian w terminie zakończenia realizacji inwestycji, które będą następstwem decyzji administracyjnych.
d) Zmian w terminie zakończenia realizacji inwestycji, spowodowanych działaniem siły wyższej.
e) Zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do samej treści oferty, jeśli dane zmiany nie były
możliwe do przewidzenia na etapie zawierania umowy.
f) Zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do samej treści oferty, jeśli dane zmiany wynikają ze
zmian w przepisach prawa.
g) Zmian w terminie zakończenia realizacji inwestycji, które będą następstwem wystąpienia silnie
niekorzystnych warunków atmosferycznych.

6. TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1.

Termin realizacji zamówienia będzie obejmował okres od 01.09.2016 r. do 30.03.2018 r.

2.

Termin zakończenia realizacji robót budowlanych może zostać wydłużony, w przypadku zaistnienia sytuacji
opisanych w punkcie 5 niniejszego zapytania, co wymaga sporządzenia aneksu do Umowy z Wykonawcą.

7. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY
ICH SPEŁNIANIA
1.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności jeżeli przepisy prawa
nakładają obowiązek ich posiadania
b) posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędne do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia;

posiadają właściwy potencjał techniczny i zasoby kadrowe (w ramach zasobów kadrowych wymagane
jest posiadanie kierownika robót budowlanych posiadającego co najmniej 2 letnie doświadczenie w
kierowaniu robotami budowalnymi przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków)
umożliwiające prawidłową realizację przedmiotu zamówienia;
d) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej gwarantującej prawidłową i terminową realizację
przedmiotu zamówienia.
c)

2.

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia powyższe warunki udziału w postepowaniu, jeśli złoży
oświadczenie (zgodne z wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego).

3.

Dokumenty powinny zostać złożone w formie oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z
oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy.

4.

W przypadku Pełnomocnictwa z ofertą należy złożyć oryginał pełnomocnictwa potwierdzającego
możliwość reprezentowania Wykonawcy w ramach złożonej oferty.

5.

Niespełnienie chociażby jednego z wymienionych wyżej warunków skutkować będzie wykluczeniem
Wykonawcy z postepowania oraz odrzuceniem jego oferty.

8. INFORMACJE NA TEMAT ZAKRESU WYKLUCZENIA
1.

Z udziału w postepowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo
z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumnie 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 przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
d) 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.

2.

Każdy z potencjalnych Wykonawców jest zobowiązany do złożenia oświadczenia w powyższym zakresie
(zgodne z wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego).

9. KRYTERIA OCENY OFERT ORAZ INFORMACJĘ O WAGACH PUNKTOWYCH LUB
PROCENTOWYCH PRZYPISANYCH DO POSZCZEGÓLNYCH KRYTERIÓW OCENY OFERTY
1.

Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria:

Lp.

Kryterium

I
II

Cena brutto
Okres gwarancji
Łącznie

Max. liczba punktów, jakie można
otrzymać oferta za dane kryterium
80
20
100

Znaczenie procentowe
kryterium
80%
20 %
100%

10. OPIS SPOSOBU PRZYZNAWANIA PUNKTACJI ZA SPEŁNIENIE DANEGO KRYTERIUM
OCENY OFERTY
I. Zasady oceny kryterium I „cena brutto” maksymalną liczbę punktów otrzyma oferta zawierająca najniższą
cenę brutto za realizację przedmiotu zamówienia. Pozostałe oferty otrzymają proporcjonalną do proponowanych
kwot liczbę punktów.
Ocena punktowa oferty dokonana zostanie zgodnie z poniższym wzorem:
Pn = (Cmin/Cn) * 80
gdzie:

Pn - ilość punktów przyznana ofercie; Cmin - cena minimalna w zbiorze; Cn - cena oferty badanej.
II. Zasady oceny kryterium II „okres gwarancji”, punkty za kryterium zostaną obliczone wg. poniższej punktacji:
• 0 pkt. – minimalny okres gwarancji: 3 lata (liczony od dnia podpisania końcowego protokołu
odbioru bez uwag)
• 10 pkt. – okres gwarancji: 4 lata (liczony od dnia podpisania końcowego protokołu odbioru bez
uwag)
• 20 pkt. – maksymalny okres gwarancji: 5 lat (liczony od dnia podpisania końcowego protokołu
odbioru bez uwag)
Minimalny okres gwarancji wynosi 3 lata, maksymalny 5 lat. W przypadku, gdy oferent wskaże dłuższy okres
gwarancji niż maksymalny otrzyma punkty jak za okres 5 letni.
11. TERMIN SKŁADANIA OFERT
1.

Termin składania ofert upływa w dniu 22.07.2016 r.

12. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWNIA OFERT
1.

Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia ofert w następujący sposób:
a) osobiście lub pocztą/kurierem w siedzibie Zamawiającego – ul. Tadeusza Kościuszki 5, 41253 Czeladź;

2.

Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę.

3.

Ofertę należy złożyć obligatoryjnie w wersji papierowej na wzorach stanowiących załączniki do
niniejszego zapytania ofertowego.

4.

Oferty należy złożyć w zamkniętej kopercie z adnotacją: Oferta na wykonanie robót budowlanych.

5.

Oferty złożone po terminie wskazanym w punkcie 11 nie będą rozpatrywane.

6.

Każdy oferent jest zobowiązany do utrzymania ważności swojej oferty przez okres 60 dni. Bieg terminu
ważności oferty rozpoczyna się z upływem terminu składania ofert tj. dnia 22.07.2016 r.

7.

Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

8.

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i/lub ofert wariantowych.

9.

Wymagane dokumenty, które składają się na ofertę:
a) Formularz ofertowy – załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego;
b) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału oraz oświadczenie o braku powiązań – załącznik nr
2 do niniejszego zapytania ofertowego;
c) Pełnomocnictwo – jeśli dotyczy1

10. Oferta nie podlega zwrotowi.
11. Niespełnienie chociażby jednego z wymagań wskazanych w niniejszym punkcie skutkować będzie
odrzuceniem oferty.
12. Wykonawcom nie przysługują żadne roszczenie wobec Zamawiającego w przypadku odrzucenia oferty.
13. TRYB OCENY OFERT I OGŁOSZENIA WYNIKÓW

1

Oferta jak i wszystkie załączniki i dokumenty muszą zostać podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.
W przypadku pełnomocników – do dokumentacji należy dołączyć pełnomocnictwo potwierdzające umocowanie.

1.

Zamawiający w terminie do 10 dni od zakończenia terminu składania ofert wybierze Wykonawcę, który
uzyska łączną najwyższą liczbę punktów w ramach przyjętych kryteriów oceny ofert.

2.

Zamawiający po dokonaniu wyboru Wykonawcy poinformuje wszystkich oferentów o wyborze i
upubliczni wyniki na stronie internetowej, na której zostało upublicznione zapytanie ofertowe.

3.

W sytuacji, gdy wybrany Wykonawca odstąpi od podpisania Umowy istnieje możliwość podpisania
Umowy z kolejnym Wykonawcą, który w ocenie ofert uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów.

4.

Zamawiający ma możliwość w toku oceny ofert zwrócić się do poszczególnych Wykonawców z prośbą
o dokonanie wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty lub uzupełnienie braków (jeśli nie naruszy to
zasady konkurencyjności) w wyznaczonym terminie.

5.

Zamawiający może odrzucić ofertę, która nie została uzupełniona lub jeśli Wykonawca nie złoży pełnych
wyjaśnień w wyznaczonym terminie.

14. MODYFIKACJE I UNIEWAŻNIENIE POSTEPOWANIA
1.

Odpowiedzi na pytania, wyjaśnienia Zamawiającego lub modyfikację treści zapytania będą stanowiły
integralną część niniejszego zapytania ofertowego oraz zostaną upublicznione poprzez umieszczenie na
stronie internetowej Zamawiającego.

2.

Zamawiający oświadcza, że wszyscy potencjalni Wykonawcy mają taki sam dostęp do informacji
dotyczących przedmiotowego zamówienia publicznego i żaden Wykonawca nie jest uprzywilejowany
względem drugiego, a postępowanie prowadzone jest w sposób transparentny.

3.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość modyfikacji treści zapytania ofertowego wysyłając wiadomość do
Wykonawców, do których zostało skierowane zapytanie ofertowe oraz poprzez upublicznienie modyfikacji
na stronie internetowej Zamawiającego.

4.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postepowania.

15. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW
1.
2.
3.
4.

Formularz ofertowy
Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału i braku powiązań
Dokumentacja projektowa.
Przedmiary

