ZAPYTANIE OFERTOWE
Data publikacji: 01.02.2019
Tytuł zamówienia: zakup materiałów i robót budowlanych – termomodernizacja budynku ośrodka
wczasowego w Rybnicy – część 1
Termin składania ofert do dnia 28.02.2019
Nazwa zamawiającego ZAKŁAD GASTRONOMICZNY „U ANTKA” WYSZYŃSKI ANTONI, Łaszczówka-Kolonia 85,
22-600 Tomaszów Lubelski
Miejsce i sposób składania ofert
1) w formie skanu podpisanej i opieczętowanej i datowanej oferty
pocztą elektroniczną na adres e-mail: biuro@hotelantoni.pl
lub
2) w formie papierowej oryginalną, podpisaną i opieczętowaną ofertę z nadaną datą przekazać
listem poleconym / przesyłką kurierską, na adres:
ZAKŁAD GASTRONOMICZNY „ U ANTKA” WYSZYŃSKI ANTONI, Łaszczówka-Kolonia 85, 22-600 Tomaszów
Lubelski
(za datę złożenia oferty uznaje się wówczas datę potwierdzonego przez ZAKŁAD GASTRONOMICZNY „ U ANTKA”
WYSZYŃSKI ANTONI odbioru listu/przesyłki w terminie wyznaczonym na składanie ofert
– oferty wysłane w terminie ale bez potwierdzonego odbioru listu/przesyłki nie będą rozpatrywane).

lub
3) w formie papierowej oryginalną, podpisaną, opieczętowaną i datowaną ofertę złożyć osobiście w biurze
firmy pod adresem: ZAKŁAD GASTRONOMICZNY „U ANTKA” WYSZYŃSKI ANTONI, Łaszczówka-Kolonia 85,
22-600 Tomaszów Lubelski
(opcja dostępna tylko w dni powszednie w godzinach 09:00 – 15:00)
Inne wymogi:
1) Oferta złożona na kompletnie i prawidłowo wypełnionym formularzu, stanowiącym załącznik nr 2 do
zapytania ofertowego – pytający zastrzega sobie prawo do odrzucenia ofert wypełnionych nieprawidłowo
lub zawierających niekompletne informacje, lub nie zawierających któregokolwiek z obligatoryjnych
załączników - bez wzywania oferenta do naniesienia poprawek
2) nie dopuszcza się składania ofert częściowych ani wariantowych
3) wymagany termin ważności ofert: 30 dni od upływu terminu składania ofert
Adres e-mail, na który należy wysłać oferty biuro@hotelantoni.pl
Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia Antoni Wyszyński
Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia tel. 797-325-503
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest zakup materiałów i robót budowlanych:
– termomodernizacja budynku ośrodka wczasowego w Rybnicy – część 1

Kategoria ogłoszenia Roboty budowlane
Podkategoria ogłoszenia Roboty budowlane
Miejsce realizacji zamówienia RYBNICA NR DZIAŁKI 609/1 i 612/2 ; 22-672 SUSIEC, UL. LEŚNA 4
Cel zamówienia
realizacja projektu inwestycyjnego "TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU OŚRODKA WCZASOWEGO”, w ramach
Działania 5.1, RPO WL na lata 2014-2020
Przedmiot zamówienia
I.
Przedmiotem zamówienia jest zakup materiałów i robót budowlanych:
– termomodernizacja budynku ośrodka wczasowego w Rybnicy – część 1
Roboty budowlane objęte zapytaniem są częścią zadania inwestycyjnego, objętego pozwoleniem na
budowę Decyzja nr AB.6740.174.2018 z dnia 16.05.2018, wydanym przez Starostę Tomaszowskiego
Zakres robót obejmuje pozycje – nazewnictwo zgodnie z przedmiarami:
W części 1:
1) Izolacja termiczna zewnętrznych ścian piwnic ponad poziomem gruntu
2) Izolacja termiczna zewnętrznych ścian piwnic poniżej poziomu gruntu
3) Wykonanie izolacji termicznej ścian zewnętrznych
4) Wykonanie izolacji termicznej dachu - pianką PU od spodu
5) Wykonanie nowych warstw posadzki
W części 2:
1) Izolacja fundamentów
2) Wykonanie iniekcji grawitacyjnej ścian
3) Wykonanie wymiany/naprawy pokrycia dachu
4) Wykonanie nowych warstw posadzki
5) Rozbiórka kominów
6) Rozbiórka istn. schodów trenowych zewnętrznych i wykonanie nowych w ich miejsce
7) Opaska odwodnieniowa, podesty do drzwi i taras z kostki brukowej
II.
Przedmiot zamówienia musi zostać wykonany zgodnie z wymogami opisanymi w niniejszym zapytaniu, oraz
zgodnie z dokumentacją:
1) projektem budowalnym:
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU OŚRODKA WCZASOWEGO
Projekt budowlany stanowi załącznik do niniejszego zapytania.
2) audytem energetycznym, stanowiącym podstawę do określenia zakresu planowanych prac – w
załączeniu do zapytania.
III.
Dodatkowo Zamawiający dołącza Przedmiary robót kosztorysu inwestorskiego
Przedmiary stanowią załącznik do niniejszego zapytania.

IV.
WARUNKI GWARANCJI I RĘKOJMI
1. Zamawiający wymaga udzielenia przez Wykonawcę pełnej gwarancji na przedmiot zamówienia na okres
minimum 36 miesięcy licząc od daty odbioru końcowego. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się w dniu
ostatecznego bezusterkowego odbioru robót przez Zamawiającego końcowym protokołem odbioru.
2. Gwarancja obejmuje wykonane roboty w tym wady materiałowe oraz wady w robociźnie.
3. Niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji, Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi
na zasadach ogólnych. Bieg terminu rękojmi rozpoczyna się po odbiorze końcowym przedmiotu Umowy.
CPV

Kod:

45000000-7

Opis: Roboty budowlane

Harmonogram realizacji zamówienia
Termin wykonania całości przedmiotu zamówienia, łącznie z protokolarnym odbiorem: nie później niż do
30.11.2019
Załączniki
 przedmiary robót kosztorysu inwestorskiego – załącznik 1
 formularz oferty – załącznik nr 2
 projekt budowlany -załącznik nr 3
 Audyt energetyczny – załącznik 4
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają niżej określone warunki dotyczące:
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
Nie określa się szczegółowych warunków w tym zakresie
Wiedza i doświadczenie
Nie określa się szczegółowych warunków w tym zakresie
Potencjał techniczny
Nie określa się szczegółowych warunków w tym zakresie
Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Nie określa się szczegółowych warunków w tym zakresie
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Nie określa się szczegółowych warunków w tym zakresie
Dodatkowe warunki
1) UWAGA – kary umowne
Zamawiający zastrzeże w treści umowy z wybranym wykonawcą możliwość naliczania kar umownych
za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy - za każdy dzień opóźnienia po dniu wskazanym w
umowie jako termin realizacji przedmiotu umowy - w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego
brutto.

INFORMACJE DODATKOWE:
1) Oferent powołujący się na rozwiązania równoważne w stosunku do określonych w zapytaniu, zobowiązany
jest potwierdzić w ofercie, iż oferowane przez niego materiały/roboty spełniają wszystkie wymagania
określone w zapytaniu.
2) Jeśli w opisie przedmiotu zamówienia lub załącznikach występują: nazwy konkretnego producenta, nazwy
konkretnego produktu, norm, należy to traktować jedynie jako pomoc w opisie przedmiotu zamówienia. W
każdym przypadku dopuszczalne są rozwiązania równoważne pod względem konstrukcji, materiałów,
funkcjonalności, norm i jakości.
4) Opis sposobu obliczenia ceny
Cena ofertowa jest ceną ryczałtową brutto określoną za cały przedmiot zamówienia.
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz.U. 2017 poz. 459 z późn. zm.) ten rodzaj
wynagrodzenia określa w art. 632 następująco: „§ 1. Jeżeli strony umówiły się o wynagrodzenie ryczałtowe,
przyjmujący zamówienie nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można
było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac. § 2. Jeżeli jednak wskutek zmiany stosunków, której nie można było
przewidzieć, wykonanie dzieła groziłoby przyjmującemu zamówienie rażącą stratą, sąd może podwyższyć ryczałt lub
rozwiązać umowę.” W związku z powyższym cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania
zamówienia.

Warunki zmiany umowy
wymagane podpisanie umowy– zmiana postanowień umowy jedynie w formie aneksu za zgodą obu stron
Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany istotnych postanowień umowy w stosunku do treści oferty w zakresie:
1.
Zmiana postanowień umowy może nastąpić w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności w
następujących przypadkach:
1)
w zakresie terminu wykonania przedmiotu umowy – przedłużenie terminu wykonania, w przypadkach:
a)
gdy zaistnieją okoliczności niezależne od Wykonawcy, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia
umowy, pod warunkiem, że zmiana ta sprzyjać będzie należytemu wykonaniu zamówienia, jak również oszczędnemu,
celowemu i gospodarnemu wydatkowaniu środków – o okres trwania tych okoliczności;
b)
gdy wystąpią zdarzenia losowe uniemożliwiające wykonanie przedmiotu umowy w szczególności: działanie siły
wyższej, klęska, akt terroru, katastrofa - o okres trwania tych okoliczności;
c)
błędów w dokumentacji projektowej, których usunięcie będzie poprzedzać konieczność konsultacji z
projektantem i naniesienia przez niego poprawek lub zmian w projekcie – o okres trwania konsultacji z projektantem i
nanoszenia przez niego poprawek lub zmian w projekcie, oraz okres niezbędny do wykonania robót będących
konsekwencją wprowadzonych poprawek lub zmian w projekcie, w sytuacji zastosowania rozwiązań nie wykraczających
poza dotychczasowy zakres przedmiotu umowy;
d)
konieczności wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub w zakresie realizacji umowy z uwagi na
należyte wykonanie zamówienia (np. roboty zamienne, nowsza korzystniejsza technologia) - o okres nanoszenia zmian
w dokumentacji projektowej lub konsultacji oraz okres niezbędny do wykonania robót będących konsekwencją
wprowadzonych zmian;
e)
wystąpienia niesprzyjających, niekorzystnych warunków atmosferycznych i klimatycznych uniemożliwiających
prawidłowe wykonywanie prac budowlanych lub uniemożliwiających dojazd na teren budowy lub uniemożliwiających
spełnienie wymogów technologicznych lub realizację w sposób określony Umową, wynikających z obowiązujących
przepisów prawa – w szczególności Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych, odnotowanych o godz. 7.00 na terenie
budowy, a powstała z tego powodu przeszkoda w terminowej realizacji robót pozostaje w związku przyczynowo skutkowym z powstałym opóźnieniem - o okres trwania tych warunków;
f)
wstrzymania prac budowlanych przez właściwy organ z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę - o okres na
który wstrzymano prace;

g)
wstrzymania prac budowlanych przez Zamawiającego lub przez właściwy organ w szczególności w przypadku
wystąpienia: niewypałów i niewybuchów, wykopalisk archeologicznych, warunków geologicznych, archeologicznych lub
terenowych uniemożliwiających wykonanie przedmiotu umowy - o okres na który wstrzymano prace;
h)
realizacji robót powiązanych z przedmiotem umowy, wymuszającej konieczność skoordynowania robót i
uwzględnienia wzajemnych powiązań - o okres niezbędny do wykonania robót powiązanych z przedmiotem umowy;
2)
w zakresie zmiany wynagrodzenia w przypadkach:
a)
rezygnacji przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy w przypadku wystąpienia ewentualnych
robót zaniechanych (zmniejszenie wynagrodzenia);
b)
zmiany obowiązującej stawki VAT; w tej sytuacji do kwoty netto zostanie doliczony należny podatek VAT w
wysokości wynikającej z obowiązujących przepisów (zmiana wysokości wynagrodzenia dotyczyć będzie robót
wykonanych po dacie podpisania aneksu);
3)
pierwotnie przyjętych technologii wykonania robót w stosunku do założeń zawartych w dokumentacji
projektowej, na podstawie której realizowana jest umowa (w przypadku gdy zmiana podyktowana będzie
usprawnieniem procesu budowy czy polepszeniem warunków eksploatacji bądź gdy wykonanie w technologii
wskazanej w dokumentacji projektowej lub ofercie stanie się niemożliwe, a także w przypadku pojawienia się na rynku
technologii nowszej generacji pozwalających na zmniejszenie kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy) w
zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu umowy, stosownie do zaistniałych okoliczności, z ewentualną zmianą
wynagrodzenia (tzn. zmniejszeniem jego dotychczasowej wysokości bądź jego podwyższeniem), pod warunkiem
wykazania przez Wykonawcę, że zmiana ta będzie miała wpływ na koszty wykonania zamówienia wraz z pełnym
uzasadnieniem, z zastrzeżeniem, że Zamawiającemu będzie przysługiwać prawo żądania dalszych wyjaśnień wraz z
przedstawieniem dalszych dokumentów celem stwierdzenia zasadności zmiany wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
4)
materiałów budowlanych, sprzętu, urządzeń (gdy wykorzystanie materiałów budowlanych, sprzętu, urządzeń
wskazanych w dokumentacji projektowej lub ofercie stanie się niemożliwe bądź podyktowane będzie usprawnieniem
procesu budowy czy zwiększeniem bezpieczeństwa na budowie lub zmianą przepisów prawa, a także w przypadku
pojawienia się na rynku materiałów, sprzętu lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zmniejszenie kosztów
eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy) na inne materiały, urządzenia i sprzęt posiadające co najmniej takie same
parametry jakościowe i cechy użytkowe, jak te, które stanowiły podstawę wyboru oferty, z ewentualną zmianą
wynagrodzenia tzn. zmniejszeniem jego dotychczasowej wysokości bądź jego podwyższeniem, pod warunkiem
wykazania przez Wykonawcę, że zmiana ta będzie miała wpływ na koszty wykonania zamówienia wraz z pełnym
uzasadnieniem, z zastrzeżeniem, że Zamawiającemu będzie przysługiwać prawo żądania dalszych wyjaśnień wraz z
przedstawieniem dalszych dokumentów celem stwierdzenia zasadności zmiany wynagrodzenia należnego Wykonawcy,
5)
osób funkcyjnych wskazanych w umowie ze strony Zamawiającego jak i Wykonawcy,
6)
rezygnacji z podwykonawstwa lub wprowadzenia podwykonawstwa – w sytuacjach wynikających ze specyfiki
działalności Wykonawcy lub zaistnienia w troku umowy trudnych do przewidzenia okoliczności,
7) wystąpienia ewentualnych robót zamiennych lub robót zaniechanych,
8)
zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu
zamówienia;
9)
gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wytycznych lub zaleceń Instytucji, która
przyznała środki na sfinansowanie zamówienia.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy
(skany w przypadku oferty e-mail)
1) prawidłowo i kompletnie wypełniony formularz ofertowy na szablonie dołączonym do zapytania
Formularz ofertowy opatrzony data i podpisem osoby/osób uprawnionej
UWAGA:
1) Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zobowiązuje się, przed
zawarciem umowy, do: przedłożenia w siedzibie Zamawiającego kosztorysu, odpowiadającego co
do zakresu opisowi przedmiotu zamówienia, oraz zawierającego tabelę elementów scalonych, z
cenami netto i brutto poszczególnych rodzajów prac, zgodnie z klasyfikacją przedmiaru
inwestorskiego.

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
1. Wykonawca zostanie wybrany w oparciu o kryteria wskazane poniżej:
a) Cena brutto RAZEM- 100%
2. Punkty za poszczególne kryteria będą obliczane zgodnie z poniższym:
a) cena brutto RAZEM – P1
Punkty za kryterium będą obliczane zgodnie z poniższym wzorem:
Cn x 100
P1 = -----------Co
gdzie:
P1 – liczba otrzymanych punktów przez Oferenta za zaoferowaną cenę
Cn – najniższa cena oferty złożonej w ramach zapytania
Co – cena oferty rozpatrywanej
Najkorzystniejsza oferta otrzyma 100 punktów.
UWAGA!
 Kryterium cena brutto RAZEM dotyczy ceny całej oferty, czyli pod uwagę brana będzie łączna cena
oferty, podawana w pkt. 1a) formularza ofertowego!
 Cena ofertowa jest ceną ryczałtową brutto określoną za cały przedmiot zamówienia.
Sposób obliczenia ostatecznej ilości punktów - oceny ofert:
 Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą łączną liczbę punktów przyznanych
w poszczególnych kryteriach. Oferta najkorzystniejsza może uzyskać łącznie maksymalnie 100 pkt.
 W przypadku gdy dwie lub więcej ofert otrzyma równą łączną ilość punktów, co uniemożliwi wybór oferty
najkorzystniejszej, Zamawiający uzna za najkorzystniejszą ofertę z niższą ceną, zaś w przypadku równych
cen Zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli przedmiotowe oferty do złożenia ofert
dodatkowych, w zakresie ceny oferty.
 W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści
złożonej oferty.
 Zamawiający zastrzega sobie możliwość prowadzenia dalszych negocjacji cenowych z Wykonawcami
których oferty zostały uznane za najkorzystniejsze.
 Zamawiający jest uprawniony do wyboru kolejnej najkorzystniejszej oferty w przypadku, gdyby
Wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą odmówił podpisania umowy lub gdyby
podpisanie umowy z takim Wykonawcą stało się niemożliwe z innych przyczyn, pod warunkiem, że nie
upłynął termin związania ofertą.
Wykluczenia
Informujemy, iż w postępowaniu ofertowym nie mogą brać udziału podmioty, które pozostają ZAKŁADEM
GASTRONOMICZNYM „ U ANTKA” WYSZYŃSKI ANTONI w relacji powiązania osobowego lub kapitałowego.
Ocena wystąpienia powiązań osobowych lub kapitałowych prowadzona jest na podstawie orzecznictwa oraz praktyki
decyzyjnej Komisji Europejskiej, odwołujących się do treści zalecenia Komisji 2003/361/WE z dnia 6 maja 2003 r.
dotyczącego definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36).
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się także wzajemne powiązania między Beneficjentem lub osobami
upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu Beneficjenta

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 albo we wspólnym pożyciu, 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.

