Wilkasy, 20 listopad 2019r.

ZAPYTANIE OFERTOWE
na roboty budowlane

Przystań Wilkasy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w związku z realizacją projektu "Aktywne
Wilkasy " pakiet usług turystyki wodnej (RPWM.01.04.02-28-0017/18) współfinansowanego ze
środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020 zwraca się w trybie zasady konkurencyjności z
zapytaniem o przedstawienie oferty na realizację zamówienia:

DANE ZAMAWIAJĄCEGO
Przystań Wilkasy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Niegocińska 1, 11-500 Wilkasy
KRS: 0000397595, NIP: 845 198 13 81, REGON: 281348633
1. Termin realizacji zamówienia:
Maksymalny termin realizacji zamówienia: do 31.10.2020 r.

2. Opis przedmiotu zamówienia:

Parce remontowe /modernizacja kuchni w domu wczasowym, prace remontowe modernizacja sali
wielofunkcyjnej w domu wczasowym (tzw. sala bankietowa) oraz prace remontowe / modernizacja 8
pokoi w domu wczasowym / Przystań Wilkasy sp. z o.o.
2.1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
Dom wczasowy powstał w 1930 roku i od lat nie był remontowany. To najstarszy obiekt Ośrodka i
jedynie ten obiekt może zapewnić całoroczne kwatery w wystarczającej ilości do przyjęcia w tym
samym czasie większej liczy turystów (31 osób), dlatego w Projekcie jest zgłoszone wykończenie 8
pokoi gościnnych. Powstanie 8 pokoi z 31 całorocznymi miejscami noclegowymi.
Zakres prac obejmuje:
1.

OPIS TECHNICZNY – CAŁY BUDYNEK

PROJEKT REMONTU WNĘTRZA BUDYNKU NA CELE RESTAURACYJNE ORAZ CZĘŚĆ GOŚCINNĄ
„KORMORAN”
I. DANE OGÓLNE ORAZ PROGRAM UŻYTKOWY:
• Budynek całoroczny • Ilość kondygnacji piwnic (podziemnych) 1 • Ilość kondygnacji mieszkalnych
(ponad poziomem terenu) 2 • Adres: ul. Niegocińska 1, Wilkasy 11-500 Giżycko • Usytuowanie
budynku: działka o nr geodezyjnym 837/3

II. PODSTAWOWE DANE GABARYTOWE:
• Powierzchnia użytkowa I piętro 136 m² • Powierzchnia użytkowa II piętro 112,31 m² • Powierzchnia
użytkowa kuchnia i zaplecze 113,5 m²
Powierzchnia użytkowa sala bankietowa 293 m² • Powierzchnia użytkowa toalety ogólnodostępne
17,68 m² • Powierzchnia całkowita 672,5 m² • Kubatura 1843,43 m³
III. PROJEKTOWANA FUNKCJA
Struktura wewnętrzna tworząca program użytkowy budynku składa się z:
Kondygnacji parterowej, na której zaprojektowano, nie naruszając konstrukcji budynku: •
Komunikację ogólną w formie korytarzy; • Kuchnię oraz zaplecze kuchenne • Łazienkę i szatnię dla
pracowników • Łazienkę ogólnodostępną z podziałem na męską i damską. • Salę bankietową z
wydzieloną częścią restauracyjną.
Kondygnacji mieszkalnych (dwie), na których zaprojektowano pokoje gościnne, nie naruszając
konstrukcji budynku: • Po cztery pokoje gościnne z łazienkami na każdym piętrze; • Pomieszczenie
socjalne z toaletą i umywalnią • Magazyn czysty i brudny
Program funkcjonalny pensjonatu jest przystosowany dla potrzeb mieszkalnych dla 31 osób;
Program funkcjonalny Sali bankietowo-restauracyjnej jest przystosowany dla potrzeb 200 osób;
IV. WYKOŃCZENIE WEWNĘTRZNE:
IV. 1 KUCHNIA I ZAPLECZE
1) Posadzki – ceramiczne płytki podłogowe antypoślizgowe, 2) Ściany oraz sufit - płyty gipsowo –
kartonowe o grubości 1,2 cm, 3) Ściany – płytki ceramiczne
4) Malowanie– malowanie białą farbą emulsyjną;
Wykończenie kuchni w domu wczasowym:
Lp. Sprzęt
1. KARTON GIPS SCIANY OBŁOŻENIE
2. KARTON GIPS SUFIT OBŁOŻENIE
3. WYBURZENIA
4. DOBUDOWANIA KARTON-GIPS
5. UŁOŻENIE PODŁOGI kafle
6. KAFLE ŚCIANA KUCHNIA

Szt.

m²/m³
442
150
5,38
7,207
113
147

IV.2 INSTALACJE:
1) Wodociągowa – z sieci wodociągowej; 2) Kanalizacyjna – odprowadzenie ścieków do miejskiego
kolektora ściekowego; 3) Elektryczna – zasilanie w energię elektryczną w systemie TN
IV.3 SALA BANKIETOWA
Posadzki – panele winylowe / panele drewnopodobne o wysokiej ścieralności 2) Ściany oraz sufit –
płyty kartonowo – gipsowe o grubości 1,2 cm, w łazience ceramiczne płytki 3) Sufit i ściany –
wykończenie belkami rustykalnymi 4) Malowanie – malowanie farbą emulsyjną
Wykończenie sali wielofunkcyjnej w domu wczasowym:
Lp. Sprzęt
1. KARTON GIPS SCIANY OBŁOŻENIE
2. KARTON GIPS SUFIT OBŁOŻENIE
3. DOBUDOWA KARTON GIPS
4. UŁOŻENIE PODŁOGI kafle
5. UŁOŻENIE KAFELEK ŚCIANA
6. MALOWANIE

Szt.

m²/m³
650
287
7,207
303
24,19
287

IV.4 INSTALACJE:
1) Wodociągowa – z sieci wodociągowej; 2) Kanalizacyjna – odprowadzenie ścieków do miejskiego
kolektora ściekowego; 3) Elektryczna – zasilanie w energię elektryczną w systemie TN
IV. 5 POKOJE – 8 SZT
POKOJE I PIĘTRO – 4 sszt
1) Posadzki – wykładzina dywanowa oraz panele podłogowe/panele winylowe, w łazience ceramiczne
płytki podłogowe; 2) Ściany oraz sufit – płyty gipso-kartonowe grubości 1,2 cm, w łazience płytki
ceramiczne; 3) Malowanie – malowanie w odcieniach ecru farbami emulsyjnymi; 4) Tapetowanie –
tapeta winylowa
POKOJE II PIĘTRO – 4 szt
1) Posadzki – wykładzina dywanowa oraz panele podłogowe, w łazience ceramiczne płytki
podłogowe; 2) Ściany oraz sufit – płyty gipso-kartonowe grubości 1,2 cm, w łazience płytki
ceramiczne; 3) Malowanie – w odcieniach ecru farbami emulsyjnymi; 4) Tapetowanie – tapeta
winylowa
Wykończenie 8 pokoi w domu wczasowym:
Lp. Sprzęt
Szt.
m²/m³
1. KARTON GIPS SCIANY OBŁOŻENIE
543
2. KARTON GIPS SUFIT OBŁOŻENIE
273
3. WYBURZENIA
42
4. DOBUDOWANIA KARTON-GIPS
19
5. UŁOŻENIE PODŁOGI PANELE
41
6. UŁOŻENIE WYKLADZINY DYWANOWEJ
242
7. UŁOŻENIE KAFELKI ŁAZIENKA PODŁOGA
49,5
8. UŁOŻENIE KAFELEK ŚCIANA
71
9. MALOWANIE
816
10. TAPETOWANIE
249

IV. 5 INSTALACJE:
1)Wodociągowa – z sieci wodociągowej; 2) Kanalizacyjna – odprowadzenie ścieków do miejskiego
kolektora ściekowego; 3) Elektryczna – zasilanie w energię elektryczną w systemie TN.

Kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
3. Tryb udzielania zamówienia:
a) Zamówienie będzie udzielone zgodnie z zasadą konkurencyjności, w rozumieniu sekcji 6.5.2
„Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata
2014 - 2020”.
b) Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert częściowych.
c) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
d) Złożenie oferty nie powoduje powstania żadnych zobowiązań wobec Zamawiającego.
Każdemu z Wykonawców przysługuje możliwość złożenia tylko jednej oferty.
e) Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewybrania żadnej ze złożonych ofert oraz do
unieważnienia postępowania ofertowego bez podania przyczyny na każdym etapie jego
trwania.

f)

W toku dokonywania oceny złożonych ofert Zamawiający może zażądać udzielenia przez
Wykonawcę wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty oraz uzupełnienia dokumentów.
g) Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zmiany warunków postępowania ofertowego
w trakcie jego trwania.
h) Złożenie oferty nie stanowi zawarcia umowy, a oferty są przygotowywane wyłącznie na koszt
Wykonawcy.
4. Warunki zmiany umowy:
Dopuszcza się możliwość zmiany istotnych postanowień umowy, zgodnie z § 18 wzoru umowy
stanowiącej załącznik nr 4 do niniejszego zapytania ofertowego.
5. Warunki udziału w postępowaniu:


Wniesienie wadium w wysokości 20.000 zł - wniesione w gotówce, przelewem na rachunek
bankowy numer: SANTANDER BANK POLSKA 52 1090 2718 0000 0001 3399 6819 lub w
formie poręczenia wadialnego. Wadium musi zostać wniesione (wpłacone, zaksięgowane na
rachunku bankowym) najpóźniej w ostatnim dniu składania ofert. W przypadku niewniesienia
wadium w terminie oferta zostanie odrzucona. Warunek weryfikowany na podstawie
wyciągu bankowego oraz danych dotyczących wpływu poręczenia wadialnego.
 Zapewnienie minimum 24-miesięcznej gwarancji na wszystkie prace wykonane w ramach
zamówienia, weryfikowane na podstawie oświadczenia wykonawcy.
 Zapewnienie reakcji serwisowej w ramach gwarancji – maksymalnie 48h od zgłoszenia.
 Posiadanie ważnej polisy OC prowadzonej działalności, obowiązującej przez okres realizacji
zamówienia, o wartości minimum 500 000 zł, weryfikowane na postawie oświadczenia
wykonawcy (złożenie oświadczenia wymagane będzie w momencie podpisania umowy).
5.1 Zdolność zawodowa:
Wykonawca musi wykazać, że dysponuje osobami zdolnymi do realizacji zamówienia, tj.:
kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia zawodowe do kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczeń w specjalności budowlanej. Ocena spełnienia warunku będzie
dokonywana, w oparciu o oświadczenie Wykonawcy stanowiące załącznik nr 6 do niniejszego
zapytania. Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy
realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych
osób wraz z oświadczeniem tych osób o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych –
stanowiące załącznik nr 5.
5.2 Z postępowania o udzielenie zamówienia wykluczeniu podlegają Wykonawcy, którzy są
powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe
rozumie się 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, 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.

5.3 Wykonawca podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia z powodu:
a) otwarcia w stosunku do Wykonawcy postępowania likwidacyjnego lub ogłoszenia upadłości,
b) zalegania z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne,
z wyjątkiem z wyjątkiem przypadków, kiedy uzyskane zostało przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości
wykonania decyzji właściwego organu,
c) złożenia nieprawdziwych informacji mających wpływ na wynik prowadzonego postępowania.
5.4 Wymagany okres ważności oferty wynosi 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.
5.5 Załączniki niezbędne do złożenia przez Wykonawcę warunkujące Jego udział w postępowaniu:
a) Wykonawca zobowiązany jest sporządzić ofertę w języku polskim na formularzu ofertowym,
który stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.
b) Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty oświadczenie o braku powiązań z pkt. 5.1
według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.
c) Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty oświadczenie o zdolności do wykonywania
zamówienia według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3, na które składa się potwierdzenie
przez Wykonawcę:
- uprawnień do wykonywania działalności lub czynności określonej zapytaniem ofertowym,
- niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz potencjału technicznego, a także dysponowania
osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
- stabilnej sytuacji finansowej i ekonomicznej przedsiębiorstwa pozwalającej na prawidłowe
wykonanie zamówienia.
- spełnienia warunków udziału w postępowaniu
d) załącznik nr 5 Oświadczenie RODO
e) załącznik nr 6 Wykaz osób
f) potwierdzenie wpłaty wadium lub innego dokumentu równoważnego.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania wyjaśnień lub/i uzupełnień, w zakresie
któregokolwiek z wymienionych powyżej warunków.
6. Opis sposobu przedstawienia ceny:
a) Wykonawca zobowiązany jest do podania ceny za realizację przedmiotu zamówienia zgodnie
z formularzem ofertowym.
b) Podana w ofercie cena musi być wyrażona w PLN. Wykonawca zobligowany jest do podania
łącznej ceny, która musi uwzględniać wszystkie wymagania przedmiotowego zapytania
ofertowego oraz obejmować wszelkie koszty związane z terminowym i prawidłowym
wykonaniem przedmiotu zamówienia oraz warunkami i wytycznymi stawianymi przez
Zamawiającego, odnoszącymi się do przedmiotu zamówienia.
c) Cena dla przedmiotu zamówienia może być tylko jedna, nie dopuszcza się wariantowości cen.
Wszelkiego rodzaju upusty, rabaty, powinny być od razu ujęte w obliczaniu ceny, tak by
wyliczona cena za realizację przedmiotu zamówienia była ceną ostateczną, bez konieczności
dokonywania przez Zamawiającego przeliczeń i innych działań w celu jej określenia.
d) Ceną oferty jest cena netto za realizację przedmiotu zamówienia.
7. Kryteria wyboru ofert:
Przedłożone oferty będą podlegały ocenie na podstawie następujących kryteriów:

Kryterium 1 – cena netto – waga60% = maksymalnie 60 pkt
Wartość punktowa wyliczona zostanie następująco:
Cena netto: Wartość punktowa kryterium „Cena netto” wyliczana wg wzoru:
Najniższa wartość oferty netto wśród otrzymanych ofert / Wartość netto wskazana w badanej ofercie
*60 pkt
Kryterium 2 - Gwarancja – waga 20% = maksymalnie 20pkt
Wartość punktowa wyliczona zostanie następująco:
Okres gwarancji:
powyżej 24 do 36 m-cy - 5 pkt,
powyżej 36 do 48 m-cy - 10 pkt,
powyżej 48 do 60 m-cy 15 pkt,
powyżej 60 m-cy 20 pkt.
Zapewnienie 24-miesięcznej gwarancji na wszystkie elementy robót budowlanych w ramach
zamówienia jest obowiązkowe, spełnienie kryterium weryfikowane na podstawie oświadczenia
wykonawcy. Wartość zadeklarowana przez Wykonawcę znajdzie odzwierciedlenie w umowie z
Wykonawcą, za jego niewykonywanie zgodnie z umową zamawiający będzie nakładał kary umowne
na Wykonawcę.
Kryterium 3 – Reakcja gwarancyjna – waga 10% = maksymalnie 10pkt
Kryterium dotyczy deklarowanej przez wykonawcę reakcji gwarancyjnej liczonej od zgłoszenia do
rozpoczęcia naprawy.
Wartość punktowa wyliczona zostanie następująco:
Powyżej 36 do 48h – 0 pkt
powyżej 24 do 36h – 5 pkt
24h i mniej – 10 pkt
Zapewnienie reakcji serwisowej (rozpoczęcia realizacji napraw) w czasie nie dłuższym niż 48 godzin
w ramach zamówienia jest obowiązkowe, spełnienie kryterium weryfikowane na podstawie
oświadczenia wykonawcy. Wartość zadeklarowana przez Wykonawcę znajdzie odzwierciedlenie w
umowie z Wykonawcą, za jego niewykonywanie zgodnie z umową zamawiający będzie nakładał kary
umowne na Wykonawcę.
Kryterium 4 – Klauzule społeczne – waga 10% = maksymalnie 10pkt
Wartość punktowa wyliczona zostanie następująco:
Za zatrudnienie w okresie realizacji zamówienia jednej z osób wymienionych powyżej oznacza
przyznanie 10 pkt.
Zastosowanie klauzul społecznych poprzez zaangażowanie do realizacji zamówienia osób będących
członkami grup społecznie marginalizowanych: 10%, tj. osoby posiadające nw. status, tj.:
a)
osób niepełnosprawnych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. poz. 721, z późn.
zm.);
b)
bezrobotnych w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i

instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 645, 691 i 868);
c)
osób pozbawionych wolności lub zwalnianych z zakładów karnych, o których mowa w ustawie
z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. poz. 557, z późn. zm.), mających
trudności w integracji ze środowiskiem;
d)
osób z zaburzeniami psychicznymi w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie
zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2016 r. poz. 546);
e)
osób bezdomnych w rozumieniu ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z
2015 r. poz. 163, z późn. zm.);
f)
osób, które uzyskały w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, o
których mowa w ustawie z dnia 13 czerwca 2003r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012r. poz. 680, z 2013 r. poz. 1650, z 2014r. poz. 1004, z 2015 r.
poz. 1607 oraz z 2016 r. poz. 783);
g)
osób do 30. roku życia oraz po ukończeniu 50. roku życia, posiadających status osoby
poszukującej pracy, bez zatrudnienia;
h)
osób będących członkami mniejszości znajdującej się w niekorzystnej sytuacji, w szczególności
będących członkami mniejszości narodowych i etnicznych w rozumieniu ustawy z dnia6 stycznia 2005
r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym (Dz. U. z 2015r. poz. 573 oraz z
2016r. poz. 749).
8. Termin i sposób nadsyłania ofert:
Ofertę należy przesłać do Zamawiającego za pośrednictwem poczty elektronicznej, w postaci skanu
podpisanych załączników na adres: recepcja@pttkwilkasy.pl do końca dnia (godzina 23:59)
06.12.2019 (decyduje data wpływu oferty) lub osobiście/pocztą/kurierem (decyduje data wpływu).
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
Pytania związane z zamówieniem prosimy kierować na adres: recepcja@pttkwilkasy.pl
9. Wybór zwycięskiej oferty:
a) Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy/Wykonawcom, którego/których oferta
odpowiada wszystkim wymogom zawartym w zapytaniu ofertowym i zostanie oceniona
w podanych kryteriach wyboru jako najkorzystniejsza – uzyskując najwyższą liczbę
punktów (max 100 pkt. w odniesieniu do danego przedmiotu zamówienia).
b) Wyboru Wykonawcy dokona Komisja Oceny Ofert, w skład której wejdą osoby bezstronne
i obiektywne, które nie będą powiązane osobowe lub kapitałowo z wykonawcami, którzy
złożyli oferty.
10. Termin wyboru oferty zwycięskiej: Decyzja dotycząca wyboru oferty zwycięskiej zostanie
ogłoszona w taki sam sposób, w jaki opublikowano niniejsze zapytanie ofertowe tj. na stronie,
niezwłocznie po rozstrzygnięciu: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/
11. Wykaz załączników:
1. Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy.
2. Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy
Wykonawcą a Zamawiającym.
3. Załącznik nr 3 – Oświadczenie o zdolności do wykonania zamówienia.
4. Załącznik nr 4 – wzór umowy
5. Załącznik nr 5 – oświadczenie RODO
6. Załącznik nr 6 – wykaz osób

Załącznik nr 1
Zapytanie ofertowe Nazwa: „Roboty budowlane”
Umowa RPWM.01.04.02-28-0017/18

………………………………..
Miejscowość i data
Dane Zamawiającego
Przystań Wilkasy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Niegocińska 1, 11-550 Wilkasy KRS:
0000397595 NIP: 8451981381, REGON: 281348633
FORMULARZ OFERTOWY
Ja (my) niżej podpisany(i):
….....................................................
imię i nazwisko osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy
działający w imieniu i na rzecz:
Pełna nazwa Wykonawcy
Adres
NIP/VAT-UE
Imię i nazwisko osoby kontaktowej
Telefon kontaktowy
Adres e-mail
Oferuję
realizację
przedmiotu
zamówienia, zgodnie z wymogami
CENA NETTO W PLN : …………………………….
zawartymi w zapytaniu ofertowym
na
poniżej
przedstawionych Słownie: …………………………………..
warunkach:
Okres gwarancji w miesiącach:
Czas reakcji serwisowej od momentu zgłoszenia w godzinach:
Klauzule społeczne: TAK NIE*

Właściwe podkreślić

1. Oświadczam, że oferowany przedmiot umowy spełnia szczegółowe wymagania określone
przez Zamawiającego w zapytaniu.
2. Oświadczam, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty niezbędne do
prawidłowego, pełnego i terminowego wykonania przedmiotu zamówienia.

3. Oświadczam, że zapoznałem się z zapytaniem ofertowym, nie wnoszę (nie wnosimy) do jej
treści zastrzeżeń i uznaję się za związanego (związanych) określonymi w niej
postanowieniami i zasadami postępowania, które będą miały odzwierciedlenie w istotnych
postanowieniach umowy.
4. Oświadczam, że uważam się za związanego niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu
terminu składania ofert.
5. Oświadczam, że jestem świadom, iż złożenie oferty nie stanowi zawarcia umowy, a oferty są
przygotowywane wyłącznie na koszt Wykonawcy.
6. Oświadczam, że nie zalegam z opłatami na rzecz Skarbu Państwa w tym na rzecz ZUS oraz
Urzędu Skarbowego.
Załącznikami do niniejszej oferty, stanowiącymi jej integralną część są:
a) Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Wykonawcą a
Zamawiającym (Załącznik nr 2).
b) Oświadczenie o zdolności do wykonywania zamówienia (Załącznik nr 3).
c) Podpisana oferta/ wydruk potwierdzający spełnienie WSZYSTKICH wymogów i/lub
parametrów technicznych opisanych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia
(wydruk lub opis parametrów technicznych i funkcji, wzór własny wykonawcy).
d) Skany listów referencyjnych/ potwierdzeń należytego wykonania usługi potwierdzających
spełnienie warunków w zakresie dostarczenia
e) Wzór umowy (załącznik nr 4).
f)

Oświadczenie RODO (załącznik nr 5).

g) Oświadczenie wykaz osób (załącznik nr 6).

………..…………………….,
(miejscowość)
Wykonawcy)

dn.
(data,

…………………………............................................................
podpis osoby uprawnionej do reprezentowania

Załącznik nr 2
Zapytanie ofertowe Nazwa: „Roboty budowlane”
Umowa RPWM.01.04.02-28-0017/18

………………………………
Pieczęć Wykonawcy

………………………………..
Miejscowość i data

OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ OSOBOWYCH LUB KAPITAŁOWYCH
z Przystań Wilkasy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Niniejszym oświadczamy, iż firma …………………………………..

nie jest powiązana osobowo lub

kapitałowo/ iż nie jestem powiązana/y osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez
powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się 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, 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

……………………………………………………
(podpis i pieczęć Wykonawcy)

Załącznik nr 3
Zapytanie ofertowe Nazwa: „Roboty budowlane”
Umowa RPWM.01.04.02-28-0017/18

………………………………
Pieczęć Wykonawcy

………………………………..
Miejscowość i data

OŚWIADCZENIE O ZDOLNOŚCI DO WYKONANIA ZMÓWIENIA

W nawiązaniu do zapytania ofertowego ……………………. z dnia ……………………..r.,

ja, niżej podpisany ……………………………………………………………………………………………………
(imię i nazwisko osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)
działając w imieniu i na rzecz:
……………………………………………………………………………………………………………………………..
(dane Wykonawcy - pełna nazwa)
oświadczam, iż Wykonawca:
1) Posiada uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności określonej zapytaniem
ofertowym.
2) Posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuje osobami
zdolnymi do wykonania zamówienia.
3) Nie jest przedmiotem wszczętego postępowania upadłościowego ani jego upadłość nie została
ogłoszona, nie jest poddany procesowi likwidacyjnemu, a jego sprawy nie są objęte zarządzaniem
komisarycznym lub sądowym.
4) Spełniam WSZYSTKIE warunki udziału opisane w sekcji 5. zapytania ofertowego.

…………………..……………………………….
(podpis i pieczęć Wykonawcy)

Załącznik nr 5
Zapytanie ofertowe Nazwa: „Roboty budowlane”
Umowa RPWM.01.04.02-28-0017/18

………………………………
Pieczęć Wykonawcy

………………………………..
Miejscowość i data

Oświadczenie – zgoda na przetwarzanie danych osobowych
Dot. realizacji projektu "Aktywne Wilkasy " pakiet usług turystyki wodnej realizowanego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia-Mazury 2014-2020.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, przyjmuję do wiadomości, że:
1.
2.
3.

4.
5.

6.

administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przystań Wilkasy Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością ul. Niegocińska 1, 11-500 Wilkasy, recepcja@pttkwilkasy.pl
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z
realizacją projektu "Aktywne Wilkasy " pakiet usług turystyki wodnej;
odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania w oparciu o umowę o dofinansowanie projektu o którym mowa w §2 ust. 1
niniejszej umowy”;
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z wymogami Regionalnego Programu
Operacyjnego Warmia-Mazury 2014-2020;
obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest
wymogiem ustawowym określonym w zapytaniu ofertowym, związanym z udziałem w postępowaniu o
udzielenie zamówienia;
w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
posiada Pani/Pan:




na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych
na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ;
 prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
nie przysługuje Pani/Panu:




7.

w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż
podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Wszelkie dodatkowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych mogą Państwo uzyskać pod
adresem: recepcja@pttkwilkasy.pl

…………………..……………………………….
(podpis i pieczęć Wykonawcy)

Załącznik nr 6
Zapytanie ofertowe Nazwa: „Roboty budowlane”
Umowa RPWM.01.04.02-28-0017/18

………………………………
Pieczęć Wykonawcy

………………………………..
Miejscowość i data

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
O DYSPONOWANIU ORAZ/LUB ODDELEGOWANIU OSÓB NIEZBĘDNYCH DO REALIZACJI
ZAMÓWIENIA
Dane Wykonawcy:
Osoba upoważniona do reprezentowania Wykonawcy/ów:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(Imię i nazwisko)

Wykonawca/Wykonawcy:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Adres:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia:

L.p. Imię i Nazwisko

Wykonawca musi dysponować (dysponuje lub będzie dysponować)
osobami niezbędnymi do wykonywania niniejszego zamówienia w
ilości nie mniejszej niż:
Wykonawca musi wykazać, że dysponuje osobami zdolnymi do
realizacji zamówienia, tj.: kierownikiem budowy posiadającym
uprawnienia zawodowe do kierowania robotami budowlanymi bez
ograniczeń w specjalności budowlanej.

Do wykazu należy załączyć dokumenty potwierdzające kwalifikacje oraz doświadczenie ww. osób
oraz oświadczenie RODO.
…………………..……………………………….
(podpis i pieczęć Wykonawcy)

