ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2019
dotyczące wyboru wykonawcy zamówienia dotyczącego realizacji Projektu nr POPW.01.03.02-180002/19 pn. „Szklane lniane” jako innowacyjny produkt sieciowy wykorzystujący potencjał i
dziedzictwo regionu krośnieńskiego, co do którego złożono wniosek o dofinansowanie w ramach 1
osi priorytetowej „Przedsiębiorcza Polska Wschodnia”, Działania 1.3 „Ponadregionalne powiązania
kooperacyjne”, Poddziałania 1.3.2 „Tworzenie sieciowych produktów przez MŚP”, w ramach
Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020
Nazwa
i
adres Investimus Sp. z o. o., ul. Lwowska 21; 31-400 Krosno
Zamawiającego:
Tytuł zamówienia
Budowa Centrum Konferencyjnego
Data
ogłoszenia 15.02.2019
zapytania ofertowego:
Termin składania ofert: Pierwotnie do 18.03.2019; wydłużony do 2.04.2019 r. – godz. 10.00
Miejsce
i
sposób Oferty należy złożyć:
W wersji papierowej do siedziby firmy:
składania oferty:
Investimus Sp. z o. o., ul. Lwowska 21; 31-400 Krosno
Korespondencja powinna zostać opatrzona opisem – „Oferta na budowę
centrum konferencyjnego” (ofertę należy umieścić w zamkniętej kopercie
(paczce) opatrzonej ww. opisem).
Oferty złożone po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane. Liczy się
data i godzina wpływu oferty na adres wskazany powyżej.
Dokumenty oferenci składają w formie oryginału lub kserokopii
poświadczonej za zgodność z oryginałem – podpisane przez oferenta
(osoba wyznaczona do reprezentacji zgodnie z aktualnymi informacjami
w bazie KRS i CEIDG - jeżeli uprawnienie do reprezentacji osoby
podpisującej ofertę nie wynika z ww. baz internetowych, do oferty należy
dołączyć pełnomocnictwo w oryginale lub w postaci kopii poświadczonej
notarialnie.
Ofertę należy złożyć w wersji papierowej.
Osoba wyznaczona do W sprawach formalnych zamówienia:
kontaktu w sprawie Lucyna Korzekwa; tel. 515 981 311; investimuskrosno@gmail.com
W sprawie udostępnienia dokumentacji projektowej, wizji lokalnej oraz
zapytania
specyfikacji zamówienia:
Dariusz Żłobiński; tel. 574 257 940
Skrócony
opis Przedmiot zamówienia stanowi wykonanie prac budowlanych, w celu
wykonania kompletnego Centrum Konferencyjnego w Korczynie zgodnie z
przedmiotu
projektem budowlanym oraz uzyskanymi pozwoleniami na budowę
zamówienia
Miejsce
realizacji Województwo: podkarpackie
Powiat: krośnieński
zamówienia
Miejscowość: Korczyna
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wybudowanie i uruchomienie centrum
konferencyjnego jako elementu projektu realizowanego w ramach
konsorcjum

Przedmiot zamówienia

Przedmiot zamówienia stanowi wybudowanie i oddanie do użytkowania
kompletnego centrum konferencyjnego wraz z wszelkimi niezbędnymi
instalacjami – zgodnie z projektem budowlanym i uzyskanym pozwoleniem
na budowę. W skład prac wchodzą m. in. następujące etapy:
a) Wyburzanie (w tym m.in.: roboty rozbiórkowe, rozbiórka nawierzchni,
usunięcie i ochrona drzew, utylizacja odpadów, w tym eternitu);
b) Przygotowanie konstrukcji (w tym m.in.: roboty przygotowawcze,
roboty ziemne, zasypanie fundamentów, wykonanie fundamentów,
konstrukcji ścian, przygotowanie konstrukcji poszczególnych poziomów
budynku, przygotowanie konstrukcji dachu);
c) Wykonanie, zakup i montaż elementów architektonicznych (w tym
m.in.: wykonanie izolacji fundamentów, pionów, poziomów oraz ścian,
wykonanie podłoże w budynku i na zewnątrz, wykonanie posadzek,
ścianek, okładzin, elementów stolarskich oraz elewacji budynku);
d) Zakup i montaż oraz wykonanie niezbędnych sieci i połączeń
elektrycznych (w tym m.in.: wykonanie instalacji elektrycznych
wewnętrznych, wykonanie instalacji systemu detekcji gazu ziemnego,
wykonanie okablowania audio-video, BMS, przygotowanie systemu
okablowania strukturalnego oraz instalacji RTV-SAT, wykonanie systemu
ochrony technicznej, sygnalizacji włamania i napadu SSWiN, systemu
sygnalizacji pożaru, sterowania oddymianiem grawitacyjnym oraz systemu
kontroli dostępu);
e) Zakup i montaż oraz wykonanie niezbędnych sieci i połączeń sanitarnych
(w tym m.in.: wykonanie instalacji kanalizacji, wody zimnej, ciepłej i
cyrkulacji,
instalacji
hydrantowej
wraz
z
pomieszczeniem
wodomierzowym, wykonanie instalacji C.O., C.T., instalacji wody lodowej i
gazu, kotłowni gazowej oraz układów wentylacyjnych i systemu
klimatyzacji);
f) Przeprowadzenie prac w zakresie zagospodarowania terenu (w tym
m.in.: wykonanie nawierzchni, podbudowy, krawężników, chodników,
obrzeży, ścieku korytkowego oraz oznakowania, wykonanie muru
oporowego, zbiorników retencyjnych oraz zewnętrznych sieci
elektrycznych i sanitarnych).
3. Odbiór budynku i uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie (m.in.:
kontrola inspekcji nadzoru budowlanego, kontrola straży pożarnej).
Zamawiający dopuszcza zaoferowanie rozwiązań, materiałów i urządzeń
równoważnych
do
wskazanych
w dokumentacji
projektowej,
z zastrzeżeniem, że ich parametry techniczne, funkcjonalne i użytkowe nie
mogą być gorsze niż parametry materiałów i urządzeń wskazanych
w dokumentacji Zamawiającego. Zamawiający będzie dokonywał oceny
zgodności i równoważności w uzgodnieniu z autorem dokumentacji
projektowej.
Zamawiający zaprasza Wykonawców do zapoznania się z dokumentacją
projektową oraz do dokonania wizji lokalnej terenu prac budowlanych.
W tym celu należy skontaktować się z osobą wyznaczoną do kontaktu.
Niezapoznanie się z dokumentacją projektową lub niedokonanie wizji
lokalnej nie będzie mogło stanowić podstawy do zgłaszania przez
Wykonawców zastrzeżeń co do kompletności dokumentacji zapytania
ofertowego oraz nie będzie miało wpływu na przebieg procesu
budowlanego oraz wysokość wynagrodzenia umownego.

Projekt budowlany wraz z pozostałą dokumentacją zostanie udostępniony
oferentowi po zobowiązaniu się do zachowania poufności potwierdzonym
dostarczeniem podpisanego oryginału oświadczenia zgodnego ze wzorem
nr 2 do zapytania. Dopuszcza się przesłanie deklaracji jako skanu na
wskazany powyżej adres mailowy, jednakże najpóźniej wraz z ofertą należy
złożyć oryginał podpisanego zobowiązania w wersji papierowej.
Roboty budowlane oraz budynek musi zostać wykonany zgodnie z
prawem, zasadą uniwersalnego projektowania, uzyskanymi decyzjami oraz
projektem budowlanym, a także założeniami dokumentacji aplikacyjnej
(dofinansowania).
Kod i nazwa kodu CPV
45000000-7 Roboty budowlane;
Termin
realizacji planowane zakończenie realizacji, oddanie budynku do użytkowania,
umowy
uruchomienie Centrum Konferencyjnego to 31.12.2020 r.
Termin
związania Termin związania ofertą musi wynosić min. 90 dni od dnia upływu terminu
ofertą
składania ofert
Załączniki
1. Wzór formularza oferty (wraz z oświadczeniem o braku powiązań oraz
wzorem wykazu zrealizowanych inwestycji)
2. Wzór zobowiązania do zachowania poufności
3. Wzór kontraktu
Warunki udziału w postępowaniu
Wymogi
dotyczące
uprawnień
do
wykonywania
określonej działalności
lub czynności, zasoby
kadrowe i techniczne

Wiedza i doświadczenie

Wadium

Oferty w postępowaniu mogą składać jedynie dostawcy/wykonawcy
dysponujący wymaganymi prawem uprawnieniami oraz potencjałem
kadrowym i technicznym w zakresie niezbędnym do prawidłowego
wykonania zamówienia oraz znajdujący się w takiej sytuacji ekonomicznej i
finansowej, która zapewnia rzetelne i terminowe wykonanie przedmiotu
umowy, w szczególności nie pozostający w stanie likwidacji czy w toku
postępowania upadłościowego.
Warunek zostanie zweryfikowany na podstawie oświadczenia oferenta
zawartego w formularzu i wpisów w KRS i CEIDG (pod kątem ew. wpisu o
postępowaniu upadłościowym, zawieszeniu działalności itp.)
W zakresie wiedzy i doświadczenia wykonawcy ubiegający się o
zamówienie są zobowiązani wykazać, że wykonali w okresie ostatnich 5 lat
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy, w tym czasie, co najmniej 2 lub więcej inwestycji
polegające na budowie budynku o łącznej wartości minimum 4 000 000
PLN netto.
W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada doświadczenie w opisanym
zakresie oferent jest zobowiązany przedłożyć wraz z ofertą wykaz
zrealizowanych inwestycji wraz z referencjami lub poświadczeniami, że
zostały one wykonane należycie. Wykaz powinien zawierać datę realizacji
zamówienia, podmiot, na rzecz którego zostało zrealizowane, przedmiot
oraz wartość netto.
Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 50 000 PLN.
Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert.
Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
a) pieniądzu;
b) gwarancjach bankowych;
c) gwarancjach ubezpieczeniowych.
Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek

Pozostałe warunki

bankowy Zamawiającego, prowadzony w Santander Bank: 09 1090 2590
0000 0001 3114 6939. Na poleceniu przelewu należy wpisać: „Wadium –
budowa Centrum konferencyjnego”. Wadium wnoszone w pieniądzu
Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
Wadium wniesione w formie innej niż pieniądz należy złożyć w formie
oryginału razem z ofertą, lecz w osobnej zewnętrznej kopercie podpisanej
„Wadium – budowa Centrum konferencyjnego”.
W treści wadium składanego w formie innej niż pieniądz muszą być
wyszczególnione okoliczności, w jakich Zamawiający może je zatrzymać, tj.
jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana:
a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia na warunkach
określonych w ofercie;
b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania
umowy;
c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia stało się niemożliwe z
przyczyn leżących po stronie wykonawcy;
poza tym z powyższego dokumentu powinno wynikać jednoznacznie,
gwarantowanie wypłaty należności w sposób nieodwołalny,
bezwarunkowy i na pierwsze żądanie Zamawiającego. Wadium takie musi
obejmować cały okres związania ofertą, poczynając od daty składania
ofert.
W przypadku wnoszenia wadium przelewem na rachunek bankowy, o jego
wniesieniu w terminie decydować będzie data i godzina wpływu środków
na rachunek bankowy Zamawiającego.
Zamawiający zatrzymuje wadium, jeżeli wykonawca, którego oferta została
wybrana:
- odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia na warunkach
określonych w ofercie;
- nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
- zawarcie umowy w sprawie zamówienia stało się niemożliwe z przyczyn
leżących po stronie wykonawcy.
Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po
wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z
wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako
najkorzystniejsza.
Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza,
zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy oraz
wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który
wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.
Szczegółowe warunki realizacji zamówienia zawiera wzór umowy
stanowiący załącznik nr 3 do zapytania, do której podpisania będzie
zobowiązany
wykonawca,
którego
oferta
została
wybrana
w postępowaniu.
Wykonawca będzie zobowiązany wnieść zabezpieczenie należytego
wykonania umowy na czas realizacji inwestycji w wysokości 5% ceny
netto wartości umowy w postaci gwarancji bankowej, ubezpieczeniowej
lub w formie pieniężnej zgodnie z warunkami wskazanymi we wzorze
umowy.
Zamawiający będzie zobowiązany zawrzeć i utrzymywać przez cały okres

realizacji projektu ubezpieczenie OC i NNW – zgodnie z wymogami
wskazanymi we wzorze umowy.
W zakresie jakości wykonania Wykonawcy zobowiązani są zagwarantować
w ofercie udzielenie gwarancji i rękojmi na wykonane przez siebie prace
na okres co najmniej 5 lat.
Warunki
umowy

zmiany Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany umowy zawartej
z podmiotem wybranym w wyniku przeprowadzonego postępowania o
udzielenie zamówienia wyłącznie w formie pisemnego aneksu
z następujących powodów:
1) Termin bądź zakres realizacji zamówienia może ulec zmianie w
następujących sytuacjach:
a) w przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od wykonawcy na
jego uzasadniony wniosek, pod warunkiem, że zmiana ta wynika z
okoliczności, których wykonawca nie mógł przewidzieć na etapie
składania oferty i nie jest przez niego zawiniona,
b) w przypadku opóźnienia Zamawiającego w rozstrzygnięciu przetargu
oraz opóźnienia Zamawiającego w podpisaniu umowy,
c) w przypadku opóźnienia Zamawiającego w przekazaniu placu budowy,
d) w przypadku zawinionego przez Zamawiającego nieprzekazania
Wykonawcy dokumentów niezbędnych do wykonania przedmiotu
umowy, o ile Zamawiający zobowiązany był do przekazania takich
dokumentów Wykonawcy,
e) opóźnień Zamawiającego w zakresie dokonania odbioru końcowego;
f) zawieszenia robót przez Zamawiającego,
g) wyjątkowo
niesprzyjających
warunków
atmosferycznych
uniemożliwiających realizację robót. Wykonawca powołując się na
niesprzyjające warunki atmosferyczne powinien wykazać, że warunki
pogodowe były nietypowe dla danej pory roku (np. wystąpiła powódź,
huragan, ekstremalne temperatury lub opady itp.). Jednocześnie
Wykonawca powinien tak rozplanować harmonogram prac, aby
uwzględnić charakterystyczne dla danej pory roku warunki
atmosferyczne;
h) wykopalisk lub innych przeszkód uniemożliwiających prowadzenie
robót, za które nie odpowiada wykonawca,
i) konieczności wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej na
skutek okoliczności, których wykonawca nie mógł obiektywnie
przewidzieć o czas niezbędny do naniesienia zmian,
j) wystąpienia okoliczności, których obiektywnie nie można było
przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
k) zawieszenia robót przez Zamawiającego, z powodów wystąpienia
przyczyn
technicznych
lub
organizacyjnych
okresowo
uniemożliwiających kontynuowanie wykonania przedmiotu umowy. O
zawieszeniu robót Zamawiający powiadomi Wykonawcę wskazując
przyczynę zawieszenia,
l) zmian dokumentacji technicznej, dokonanej na wniosek Zamawiającego
lub uzasadniony względami techniczno-projektowymi wniosek
Wykonawcy,
m)
przekroczenia zakreślonych przez prawo terminów wydawania
przez organy administracji decyzji, zezwoleń itp.,
n) wstrzymania prac z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,

2) Wynagrodzenie wykonawcy określone w umowie może ulec zmianom w
następujących przypadkach:
a) zmiana stawki urzędowej podatku VAT o kwotę wynikającą z tej zmiany,
b) rezygnacja z części robót, jeśli taka rezygnacja będzie niezbędna do
prawidłowej realizacji przedmiotu umowy lub których wykonanie nie
będzie konieczne lub będzie bezcelowe w przypadku zaistnienia
okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia
umowy – o wartość niewykonanych robót,
c) rezygnacji z części robót, jeśli taka rezygnacja będzie niezbędna do
prawidłowej realizacji przedmiotu umowy – o wartość niewykonanych
robót.
3) Inne zmiany:
a) w zakresie podwykonawstwa za uprzednią zgodą Zamawiającego:
- powierzenie podwykonawcom innej części robót niż wskazana w
kontrakcie,
- zmiana podwykonawcy na etapie realizacji robót,
b) w zakresie kolejności i terminów wykonywania robót wskazanych w
harmonogramie,
c) w przypadku aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp techniczny lub
zmiany obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych,
d) uzasadnionych zmian w zakresie i sposobie wykonania przedmiotu
zamówienia,
e) zmian regulacji prawnych obowiązujących w dniu podpisania umowy,
f) otrzymania decyzji jednostki finansującej projekt zawierającej zmiany
zakresu zadań, terminów realizacji czy też ustalającej dodatkowe
postanowienia, do których zamawiający zostanie zobowiązany.
4) Warunki zmian:
a) inicjowanie zmian – na wniosek wykonawcy lub Zamawiającego,
b) uzasadnienie zmian – prawidłowa realizacja przedmiotu umowy,
obniżenie
kosztów,
zapewnienie
optymalnych
parametrów
technicznych i jakościowych robót,
c) forma zmian – aneks do umowy w formie pisemnej pod rygorem
nieważności.
Ocena Oferty
Kryteria oceny ofert
wraz
z
wagami
punktowymi/
procentowymi
oraz
punktacją

Oferty spełniające wszystkie wymogi formalne oraz co do których
spełnione zostały warunki udziału w postępowaniu będą podlegać ocenie
zgodnie z poniższymi kryteriami:
Cena brutto 100%
Cena musi być zaproponowana w złotych polskich i w tej walucie
inwestycja zostanie rozliczona. Cena musi uwzględniać całkowite
wynagrodzenie wykonawcy z tytułu realizacji umowy, w tym wszystkie
podatki i należności publicznoprawne. Przedstawione przez Wykonawcę w
ofercie wynagrodzenie zawiera wszystkie koszty związane z wykonaniem
przedmiotu zamówienia w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania
wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy.
Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu
umowy nie będzie podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia
wskazanego przez Wykonawcę w ofercie.

Opis
sposobu Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada
przyznania punktacji
wszystkim wymaganiom przedstawionym w zapytaniu i zostanie oceniona
jako najkorzystniejsza.
Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty niepodlegające odrzuceniu.
Cena brutto musi zostać wyrażona w PLN oraz uwzględniać całkowite
wynagrodzenie wykonawcy z tytułu realizacji umowy (w tym koszt
wszystkich urządzeń, dostawę, rozładunek, wniesienie i rozmieszczenie
urządzeń wg projektu/uzgodnień, montaż, niezbędne instalacje i elementy
rozruchowe, szkolenie pracowników w zakresie obsługi i konserwacji, a
także wszystkie podatki i należności publiczno-prawne).
W przypadku gdy dwie lub więcej ofert podlegających ocenie będzie
wskazywać tę samą cenę, Zamawiający spośród tych ofert wybierze tę
najbardziej korzystną w zakresie oddziaływania na środowisko. Pozytywny
wpływ w zakresie oddziaływania na środowisko można wykazać poprzez
np. (poniższa lista jest przykładowa):
zastosowanie rozwiązań umożliwiających zmniejszenie ilości odpadów
powstałych w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia,
zastosowanie rozwiązań umożliwiających zmniejszenie zużycia wody w
trakcie realizacji przedmiotu zamówienia,
zastosowanie energooszczędnych rozwiązań umożliwiających zmniejszenie
energochłonności w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia,
wykazanie, iż w ramach realizacji przedmiotu zamówienia ograniczone
zostanie obciążenie środowiska, w tym ograniczona zostanie ilość
zanieczyszczeń / emisji uwolnionych do środowiska.
Punkty zostaną przyznane wg następującego schematu: Za wykazanie
jednego rozwiązania/sposobu realizacji zamówienia, pozytywnie
oddziałującego na środowisko naturalne, Wykonawcy zostanie przyznany 1
pkt. Wykonawca może wskazać dowolną liczbę możliwych sposobów
spełnienia aspektów wpływających pozytywnie na środowisko. Jeżeli
Wykonawca nie wskaże żadnego rozwiązania/sposobu realizacji
zamówienia pozytywnie oddziałującego na środowisko naturalne, oferta
Wykonawcy nie otrzyma żadnego punktu w tym zakresie.
W sytuacji, gdy Zamawiający nie będzie mógł w dalszym ciągu dokonać
wyboru oferty najkorzystniejszej, wezwie Wykonawców, którzy złożyli te
oferty, do złożenia ofert dodatkowych. Wykonawcy składający oferty
dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane
w pierwotnie złożonych ofertach.
Wykluczenia

1.
Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane
osobowo i kapitałowo z Zamawiającym. Oferent ma obowiązek złożyć
oświadczenie stanowiące element obowiązkowego formularza
ofertowego (załącznik nr 1 do niniejszego zapytania)
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 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 takim stosunku prawnym lub faktycznym, który
może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w
wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku
małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii
prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do
drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub
kurateli.
Realizacja przez Oferentów przedstawionego powyżej warunku oceniana
będzie na podstawie złożonego oświadczenia, którego wzór stanowi
załącznik do niniejszego zapytania ofertowego.
2.
Z udziału w postępowaniu zostaną wykluczeni wykonawcy,
w stosunku do których otwarto likwidację lub ogłoszono upadłość,
zawieszono działalność gospodarczą. Warunek zostanie zweryfikowany
na podstawie wpisów w elektronicznych bazach CEIDG/KRS, a w
przypadku podmiotów zagranicznych na podstawie oświadczenia
zawartego w formularzu ofertowym.
OFERTA MUSI ZAWIERAĆ NASTĘPUJĄCE ELEMENTY
1. Wypełniony i podpisany formularz ofertowy wraz z oświadczeniem o braku powiązań (zgodnie
ze wzorem z załącznika nr 1 do niniejszego zapytania).
2. Dokumenty potwierdzające spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu
(wymagane referencje).
3. Potwierdzenie wniesienia wadium.
BRAK KTÓREGOKOLWIEK Z WYŻEJ WYMIENIONYCH ELEMENTÓW BĘDZIE SKUTKOWAĆ
ODRZUCENIEM OFERTY
Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy we wskazanym terminie złożyli oferty, ale zawierają one
oczywiste omyłki, braki lub też złożyli dokumenty i oświadczenia zawierające błędy do ich
korekty/uzupełnienia/wyjaśnień, wyznaczając w tym celu termin 3 dni roboczych oraz wskazując
zakres wymaganych korekt/uzupełnień. Niedotrzymanie wskazanego terminu będzie skutkować
odrzuceniem oferty. Korektom oraz uzupełnieniom podlegają jedynie braki lub błędy o charakterze
formalnym. Nie dopuszcza się możliwości zmiany warunków złożonej oferty, w tym elementów
podlegających ocenie lub powodujących odrzucenie oferty. Wezwanie do uzupełnień będzie
wysyłane drogą mailową na adres wskazany w złożone ofercie.
Termin oceny ofert:
do 30.04.2019 r.

Postanowienia ogólne:
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.

12.
13.

14.

W ramach zamówienia nie ma możliwości składania ofert wariantowych, warunkowych oraz
ofert częściowych.
Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest z wyłączeniem zastosowania
przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych.
Każdy z Oferentów może złożyć tylko jedną ofertę.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do anulowania postępowania na każdym jego etapie.
Zamawiający unieważni postępowanie, w szczególności jeżeli:
- nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu,
- cena najkorzystniejszej oferty przekracza możliwości finansowe zamawiającego.
Oferentom biorącym udział w postepowaniu nie przysługują z tego tytułu prawa
do jakichkolwiek roszczeń w stosunku do Zamawiającego.
Informacja o wyniku postępowania umieszczona
w
bazie
konkurencyjności
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/.
Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, będzie zobowiązany
do podpisania z zamawiającym umowy, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik
do niniejszego zapytania.
W przypadku, gdy Wykonawca odstąpi od podpisania umowy z Zamawiającym, Zamawiający
dopuszcza możliwość podpisania umowy z kolejnym Wykonawcą, który złożył kolejną ofertę
w stosunku do najkorzystniejszej.
Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
Oferty złożone po terminie nie będą brane pod uwagę.
Wykonawca może zwrócić się na piśmie do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści
Zapytania ofertowego. Zamawiający udzieli wyjaśnień, pod warunkiem, że wniosek
o wyjaśnienie treści Zapytania wpłynie do niego na adres wskazany powyżej nie później niż na 10
dni roboczych przed końcem terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści
Zapytania ofertowego wpłynie do Zamawiającego w terminie późniejszym lub dotyczy
udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez
rozpoznania. Pytania i odpowiedzi będą upubliczniane w bazie konkurencyjności.
Zamawiający, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, zastrzega sobie w każdym czasie
przed upływem terminu składania ofert, prawo wprowadzenia zmiany lub uzupełnienia
Zapytania ofertowego. W przypadku wprowadzenia takiej zmiany lub uzupełnienia, informacja
o tym fakcie zostanie niezwłocznie zamieszczona w bazie konkurencyjności dostępnej
pod adresem https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/, a także przekazana
wszystkim Wykonawcom, którzy do tej pory złożyli oferty.
W przypadku gdy zmiana Zapytania powodować będzie konieczność modyfikacji ofert,
Zamawiający przedłuży jednocześnie termin składania ofert.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do odrzucenia oferty jeżeli:
• wykonawca nie wykazał spełnienia warunków udziału w postępowaniu,
• treść oferty nie odpowiada wymogom zapytania,
• wykonawca zaoferował rażąco niską cenę,
• oferta stanowi naruszenie uczciwej konkurencji.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do przekazania dokumentacji składanej w ramach
postępowania ofertowego, jak i wytworzonej w trakcie realizacji zamówienia do właściwych
instytucji upoważnionych do przeprowadzenia kontroli w ramach realizowanego projektu
dofinansowanego z Unii Europejskiej.

