ZAPYTANIE OFERTOWE
Postępowanie jest prowadzone na podstawie
Regulaminu udzielania zamówień publicznych finansowanych ze środków Unii Europejskiej
przekraczających wartość 50 tys. PLN netto, tj. bez podatku od towarów i usług (VAT)
w ramach realizacji Projektu:
„Fabrica Ecclesiae” – remont zabytkowego budynku Infułatki
na cele rozwoju działalności kulturalno-edukacyjnej zespołu katedralnego w Zamościu
wraz z zagospodarowaniem terenu.

I. Nazwa i adres zamawiającego.
Zamawiający: Parafia Katedralna Zmartwychwstania Pańskiego i Św. Tomasza Apostoła w Zamościu.
Adres: ul. Kolegiacka 1A, 22-400 Zamość.

II. Opis przedmiotu zamówienia.
1. Przedmiot zamówienia obejmuje pełnienie funkcji Menadżera Projektu (zarządzanie Projektem)
wraz ze sprawowaniem nadzoru konserwatorskiego (w tym w zakresie badań architektonicznych)
i prowadzenie nadzorów inżynierskich (inspektor nadzoru) w ramach realizacji Projektu „Fabrica
Ecclesiae” – remont zabytkowego budynku Infułatki na cele rozwoju działalności kulturalnoedukacyjnej zespołu katedralnego w Zamościu wraz z zagospodarowaniem terenu.
Menadżer Projektu wybrany w niniejszym postępowaniu będzie sprawował nadzór merytoryczny nad
poprawnością realizacji procedur przy wdrażaniu projektu współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej takich jak ewaluacja projektu i sprawozdawczość.
Ponadto Menadżer Projektu wybrany w niniejszym postępowaniu będzie wykonywał
czynności związane z promocją projektu zgodnie z zasadami określonymi w umowie
o dofinansowanie.
2. Zamówienie realizowane jest w ramach projektu „Fabrica Ecclesiae” – remont zabytkowego
budynku Infułatki na cele rozwoju działalności kulturalno-edukacyjnej zespołu katedralnego
w Zamościu wraz z zagospodarowaniem terenu, realizowanego w ramach: Programu
Operacyjnego Infrastruktura I Środowisko 2014-2020, Oś priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa
kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata
2014-2020.
3. CPV:

79421000-1 – Usługi zarządzania projektem inne niż w zakresie robót budowlanych,
71520000-9 – Usługi nadzoru budowlanego,
66172000-6 – Usługi przetwarzania transakcji finansowych i usługi izb rozrachunkowych,
79342200-5 – Usługi w zakresie promocji.

III. Termin wykonania zamówienia.
1. Termin wykonania zamówienia – od daty podpisania umowy do dnia 30. 09. 2019 r. plus 5 lat
w zakresie obowiązków związanych z trwałością Projektu (coroczne sprawozdania) – 30. 09.
2025 r.
2. Zgodnie z postanowieniami art. 57 Rozporządzenia Rady Nr 1083/2006, trwałość projektów
współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych musi być zachowana przez okres pięciu 5 lat
od daty zakończenia projektu. Z uwagi na powyższe okres trwałości projektu ustala się na dzień 30.
09. 2024 r. z obowiązkiem Wykonawcy do corocznego składania stosownych sprawozdań
Zamawiającemu.

IV. Warunki udziału w postępowaniu, opis sposobu dokonywania oceny ich spełniania oraz
informacje na temat zakresu wykluczenia.
1. Warunkiem udziału w postępowaniu jest:
1.) Zaakceptowanie Regulaminu udzielania zamówień publicznych finansowanych ze środków Unii
Europejskiej przekraczających wartość 50 tys. PLN netto, tj. bez podatku od towarów i usług (VAT)
w ramach realizacji Projektu: „Fabrica Ecclesiae” – remont zabytkowego budynku Infułatki na
cele rozwoju działalności kulturalno-edukacyjnej zespołu katedralnego w Zamościu wraz
z zagospodarowaniem terenu (załącznik nr 1) i uznanie jego zapisów za wiążące.
2.) Spełnianie warunków dotyczących:
a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy
prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
b) posiadania wiedzy i doświadczenia,
c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia,
d) sytuacji ekonomicznej i finansowej,
e) nie podlegania wykluczeniu z powodu otwarcia likwidacji lub ogłoszenia upadłości, z wyjątkiem
wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym
postanowieniem sadu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidacje majątku
upadłego,
f) braku powiązania z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo w rozumieniu art. 12 ust.
2 Regulaminu udzielania zamówień publicznych finansowanych ze środków Unii Europejskiej
przekraczających wartość 50 tys. PLN netto, tj. bez podatku od towarów i usług (VAT) w ramach
realizacji Projektu: „Fabrica Ecclesiae” – remont zabytkowego budynku Infułatki na cele
rozwoju działalności kulturalno-edukacyjnej zespołu katedralnego w Zamościu wraz
z zagospodarowaniem terenu.

2. Jako spełniający warunki udziału w postępowaniu zostaną ocenieni wykonawcy, którzy:
1.) w zakresie warunku określonego w pkt 1.1). przedłożą Oświadczenie, że wykonawca zapoznał się
z Regulaminem udzielania zamówień publicznych finansowanych ze środków Unii Europejskiej
przekraczających wartość 50 tys. PLN netto, tj. bez podatku od towarów i usług (VAT) w ramach realizacji
Projektu: „Fabrica Ecclesiae” – remont zabytkowego budynku Infułatki na cele rozwoju
działalności
kulturalno-edukacyjnej
zespołu
katedralnego
w
Zamościu
wraz
z zagospodarowaniem terenu, i uznaje jego zapisy za wiążące go (wg załącznika nr 2).
2.) w zakresie warunku określonego w pkt 2. a) przedłożą Oświadczenie o spełnianiu warunków
(wg załącznika nr 2),
3.) w zakresie warunku określonego w pkt 2. b) przedłożą:
Wykaz usług (wg załącznika nr 3) potwierdzający wykonanie w okresie ostatnich pięciu lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co
najmniej:
1. jedną usługę polegającą na pełnieniu funkcji Menadżera/ Inżyniera Kontraktu, która obejmowała co
najmniej zarządzanie, nadzór inwestorski wraz z rozliczeniem inwestycji nad robotami budowlanokonserwatorskimi na czynnym obiekcie użyteczności publicznej, obejmujących swym zakresem
przebudowę budynku kubaturowego XVII wiecznego lub starszego wpisanego klasyfikowanego
wg Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB) grupa 127 klasa 1272 do rejestru zabytków
o wartości kontraktu na roboty nie mniejszej niż 10 000 000,00 zł.
2. Dwie usługi nadzoru inwestorskiego wraz z rozliczeniem robót nad robotami budowlanokonserwatorskimi na obiekcie użyteczności publicznej, obejmujących swym zakresem przebudowę
budynku kubaturowego wpisanego do rejestru zabytków o wartości kontraktu na roboty nie
mniejszej niż 10 000 000,00 zł.
wraz z załączeniem dokumentów potwierdzających, że zostały wykonane należycie.
4.) w zakresie warunku określonego w pkt 2. c) przedłożą Imienny wykaz osób zdolnych do
wykonania zamówienia, którymi dysponuje wykonawca (wg załącznika nr 4) zawierającego:
1/ Ekspert kluczowy – Menedżer Projektu – Kierownik Zespołu (1 osoba), posiadający następujące
kwalifikacje zawodowe i doświadczenie:
- wykształcenie wyższe techniczne;
- minimum 10 letnie doświadczenie przy zarządzaniu inwestycjami na stanowisku kierowniczym, w tym
pełnił funkcję Inżyniera (Menedżera Kontraktu), Inżyniera Rezydenta, Przedstawiciela Inżyniera,
Menadżera Kontraktu przy co najmniej 1 zakończonym (*) zadaniu inwestycyjnym polegających na
wykonaniu robót budowlano-konserwatorskich na obiekcie wpisanym do rejestru zabytków o wartości
robót budowlano-konserwatorskich min. 10 000 000,00 brutto.
- minimum 5 letnią praktykę zawodową na budowie przy zabytkach nieruchomych zgodnie
z rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 14 października 2015 r. w sprawie
prowadzenia prac konserwatorskich, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym
do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych i poszukiwań zabytków.
(*) za ukończone zadanie uznaje się dla którego został podpisany Protokół Odbioru lub dokument
równoważny;
2/ Ekspert kluczowy – Specjalista ds. finansów i rozliczeń oraz zarządzania ryzykiem (1 osoba),
posiadający następujące kwalifikacje zawodowe i doświadczenie:

- wymagane wykształcenie wyższe ekonomiczne lub techniczne, posiadająca minimum 5 letnie
doświadczenie zawodowe w zakresie finansów i rozliczeń przy co najmniej 1 zakończonym (*) zadaniu
inwestycyjnym polegających na wykonaniu robót budowlano-konserwatorskich na obiekcie wpisanym do
rejestru zabytków o wartości zadania min. 10.000.000,00 brutto.
(*) za ukończone zadanie uznaje się te, dla którego został podpisany Protokół Odbioru Końcowego;
3/ Ekspert kluczowy – Inspektor nadzoru w specjalności konstrukcyjno-budowlanej (1 osoba),
- minimum 5 letnie doświadczenie zawodowe na posiadający następujące kwalifikacje zawodowe
i doświadczenie:
- uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, zgodnie z ustawą z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r., poz. 290 z późn. zm.) do kierowania,
nadzorowania i kontrolowania robót w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub odpowiadające im
ważne uprawnienia w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, które zostały wydane na podstawie
wcześniej obowiązujących przepisów przed 01. 01. 1995 r.,
- należący do właściwej izby samorządu zawodowego;
- minimum 5 letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku Inspektor nadzoru lub kierownik budowy
oraz minimum 3 letnią praktykę zawodową na budowie przy zabytkach nieruchomych zgodnie
z rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 14 października 2015 r. w sprawie
prowadzenia prac konserwatorskich, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym
do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych i poszukiwań zabytków. W tym przy co najmniej
1 zakończonym (*) zadaniu inwestycyjnym polegających na wykonaniu robót budowlanokonserwatorskich na obiekcie wpisanym do rejestru zabytków o wartości robót budowlanokonserwatorskich min. 10.000.000,00 brutto.
(*) za ukończone zadanie uznaje się dla którego został podpisany Protokół Odbioru lub dokument
równoważny Końcowego;
4/ Ekspert kluczowy: Inspektor Nadzoru – Specjalista ds. sanitarnych (1 osoba), posiadający
następujące kwalifikacje zawodowe i doświadczenie:
- uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, zgodnie z ustawą z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r., poz. 290 z późn. zm.) do kierowania,
nadzorowania i kontrolowania robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnej lub odpowiadające im ważne uprawnienia,
które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów przed 01. 01. 1995 r.,
- należący do właściwej izby samorządu zawodowego;
- minimum 5 letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku Inspektor nadzoru lub kierownik robót oraz
minimum 3 letnią praktykę zawodową na budowie przy zabytkach nieruchomych zgodnie
z rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 14 października 2015 r. w sprawie
prowadzenia prac konserwatorskich, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym
do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych i poszukiwań zabytków. W tym przy co najmniej
1 zakończonym (*) zadaniu inwestycyjnym polegających na wykonaniu robót budowlanokonserwatorskich (w zakres których wchodziła branża sanitarna) na obiekcie wpisanym do rejestru
zabytków o wartości robót budowlano konserwatorskich min. 10.000.000,00 brutto.
(*) za ukończone zadanie uznaje się dla którego został podpisany Protokół Odbioru lub dokument
równoważny Końcowego;
5/. Ekspert Kluczowy: Inspektor Nadzoru – Specjalista ds. elektrycznych i teletechnicznych
(1 osoba), posiadający następujące kwalifikacje zawodowe i doświadczenie:

- uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, zgodnie z ustawą z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r., poz. 290 z późn. zm.) do kierowania,
nadzorowania i kontrolowania robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
elektrycznych i elektroenergetycznych lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane
na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów przed 01. 01. 1995 r.,
- należący do właściwej izby samorządu zawodowego;
- minimum 5 letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku Inspektor nadzoru lub kierownik robót oraz
minimum 3 letnią praktykę zawodową na budowie przy zabytkach nieruchomych zgodnie
z rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 14 października 2015 r. w sprawie
prowadzenia prac konserwatorskich, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym
do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych i poszukiwań zabytków. W tym przy co najmniej
1 zakończonym (*) zadaniu inwestycyjnym polegających na wykonaniu robót budowlanokonserwatorskich (w zakres których wchodziła branża elektryczna i teletechniczna) na obiekcie
wpisanym do rejestru zabytków o wartości robót budowlano-konserwatorskich min. 10.000.000,00 brutto.
(*) za ukończone zadanie uznaje się dla którego został podpisany Protokół Odbioru lub dokument
równoważny Końcowego.
Każda z osób musi posiadać aktualne zaświadczenie o wpisie na listę członków właściwej Izby Samorządu
Zawodowego.
Uwaga: Jako minimalne kwalifikacje zawodowe rozumie się lata czynne zawodowo od daty uzyskania
uprawnień budowlanych, przepracowane na stanowiskach takich jak zaproponowane w ofercie.
Osobami na stanowiska wymienione w powyższej tabeli mogą być obywatele państw Europejskiego Obszaru
Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane oraz zgodnie
z regulaminem postępowania w sprawie uznania kwalifikacji zawodowych w budownictwie w Polsce osób
z państw Europejskich Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej.
Pozostałe osoby wymagane na czas realizacji zamówienia:
a) Minimum 1 osoba będąca do dyspozycji Inspektora branży konstrukcyjno-budowlanej posiadająca
następujące kwalifikacje zawodowe i doświadczenie:
- uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, zgodnie z ustawą z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r., poz. 290 z późn. zm.) do kierowania,
nadzorowania i kontrolowania robót w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub odpowiadające im ważne
uprawnienia w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, które zostały wydane na podstawie wcześniej
obowiązujących przepisów przed 01. 01. 1995 r.,
- należący do właściwej izby samorządu zawodowego;
b) Minimum 1 osoby będące do dyspozycji Inspektora nadzoru branży elektrycznej i teletechnicznej,
posiadający następujące kwalifikacje zawodowe i doświadczenie:
- uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, zgodnie z ustawą z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r., poz. 290 z późn. zm.) do kierowania,
nadzorowania i kontrolowania robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
elektrycznych i elektroenergetycznych lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na
podstawie wcześniej obowiązujących przepisów przed 01. 01. 1995 r.,
- należący do właściwej izby samorządu zawodowego;

c) prawnik wykształcenie wyższe prawnicze.
W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu
terminie wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących
wskazane w punkcie 5 czynności w trakcie realizacji zamówienia:
a) oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób
wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać
w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia,
wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz
ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do
złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;
b) lub poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię
umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww.
oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli
został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę
danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (tj. w szczególności bez imion, nazwisk, adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak:
data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;
c) lub zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub
podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów
o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;
d) lub poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię
dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną
w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Menadżer projektu jest zobowiązany zapewnić na czas realizacji umowy, w pełni wyposażone biuro,
dostosowane do prowadzenia narad dla min. 10 osób na terenie miasta Zamościa. Biuro powinno być otwarte
w godzinach od 8.00 do 15.00 przez co najmniej pięć dni w tygodniu za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od
pracy i świąt.
5.) w zakresie warunku określonego w pkt. 2 d) przedłoży potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię
umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności obejmującej swym
zakresem cały przedmiot zamówienia, z sumą gwarancyjną w wysokości co najmniej 2 mln. zł na jeden
wypadek ubezpieczeniowy wraz z potwierdzeniem jej opłacenia.
6.) w zakresie warunku określonego w pkt. 2 e) przedłożą aktualny odpis z właściwego rejestru lub
z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do
rejestru lub ewidencji.
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast
dokumentów, o których mowa w zdaniu poprzednim składa dokument wystawiony w kraju, w którym ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
a jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce

zamieszkania, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie,
w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym
organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego
odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, lub przed notariuszem.
7.) w zakresie warunku określonego w pkt 2. f) przedłożą Oświadczenie (wg załącznika nr 2) o braku
powiązania z zamawiającym osobowo lub kapitałowo w rozumieniu art. 9 ust. 2 Regulaminu Udzielania
Zamówień Publicznych finansowanych ze środków Unii Europejskiej przekraczających wartość 50 tys. PLN
netto, tj. bez podatku od towarów i usług (VAT) w ramach realizacji Projektu: „Fabrica Ecclesiae” – remont
zabytkowego budynku Infułatki na cele rozwoju działalności kulturalno-edukacyjnej zespołu
katedralnego w Zamościu wraz z zagospodarowaniem terenu.
3. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do
wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru
prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić
zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności
przedstawiając w tym celu zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów
na potrzeby realizacji zamówienia. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji
zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli
podmioty te zrealizują jako podwykonawcy usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
4.
4.1 Wykonawcy, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, warunki w zakresie dysponowania
odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, sytuacji
ekonomicznej i finansowej mogą spełniać łącznie.
4.2 Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie przeprowadzona w oparciu o przedłożone
przez wykonawców dokumenty i oświadczenia.
4.3 Oferty wykonawców, którzy spełnią wymagane warunki zostaną dopuszczone do badania i oceny,
4.4 Wykonawcy, którzy nie spełnią wymaganych warunków zostaną wykluczeni z postępowania.
4.5 Wszystkie powyższe dokumenty winny być składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za
zgodność z oryginałem przez wykonawcę.

V. Informacje o sposobie porozumiewania się w postępowaniu.
1. W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje należy
przekazywać pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną.
2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje należy przekazywać do zamawiającego:
- drogą elektroniczną na e-mail: katedra.zamosc@vp.pl,
- pisemnie na adres – Parafia Katedralna Zmartwychwstania Pańskiego i Św. Tomasza Apostoła
w Zamościu, ul. Kolegiacka 1A, 22-400 Zamość.
3. Osobą upoważnioną do kontaktowania się z wykonawcami jest ks. Adam Firosz, Proboszcz Parafii
Katedralnej w Zamościu.

VI. Sposób przygotowania ofert.
1. Ofertę należy napisać pismem czytelnym w języku polskim. Dokumenty składające się na ofertę
sporządzone w języku obcym winny być składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
2. Ofertę należy sporządzić zgodnie z wymaganiami umieszczonymi w niniejszej dokumentacji postępowania
oraz dołączyć wszystkie wymagane dokumenty i oświadczenia.
3. Dokumenty i oświadczenia składające się na ofertę powinny być podpisane przez osobę/y upoważnioną/e
do występowania w imieniu Wykonawcy (uprawnioną/ymi zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy
określoną w rejestrze lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo
przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy). Pełnomocnictwo osób do reprezentowania
Wykonawcy musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty.
4. Poprawki powinny być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem/parafą osoby upoważnionej.
5. Każdy wykonawca może złożyć w niniejszym przetargu tylko jedną ofertę.
6. Ofertę należy złożyć w trwale zamkniętej kopercie. Koperta powinna być:
a) opatrzona nazwą i dokładnym adresem wykonawcy,
b) zaadresowana na adres:
Parafia Katedralna Zmartwychwstania Pańskiego i Św. Tomasza Apostoła w Zamościu,
ul. Kolegiacka 1A, 22-400 Zamość,
c) oznakowana:
OFERTA - "Pełnienie funkcji Menadżera Projektu (zarządzanie Projektem) wraz wraz ze sprawowaniem
nadzoru konserwatorskiego i prowadzenie nadzorów inżynierskich (inspektor nadzoru) w ramach realizacji
projektu: „Fabrica Ecclesiae” – remont zabytkowego budynku Infułatki na cele rozwoju działalności
kulturalno-edukacyjnej zespołu katedralnego w Zamościu wraz z zagospodarowaniem terenu. Nie
otwierać przed terminem otwarcia ofert."
7. Wykonawcy zobowiązani są złożyć następujące dokumenty oraz oświadczenia:
a) Oświadczenie i dokumenty wymagane w pkt. IV dokumentacji zapytania ofertowego.
b) Formularz ofertowy (wg załącznika nr 5).
c) Pełnomocnictwo (umowa spółki) do reprezentowania w postępowaniu albo do reprezentowania
w postępowaniu i zawarcia umowy, w przypadku składania oferty wspólnej.
d) Pełnomocnictwo do występowania w imieniu wykonawcy, w przypadku gdy dokumenty składające
się na ofertę podpisuje osoba nie uprawniona do reprezentowania wykonawcy (zgodnie z formą reprezentacji
Wykonawcy określoną w rejestrze lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej
Wykonawcy).

VII. Miejsce oraz termin składania ofert.
1. Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego: Parafia Katedralna Zmartwychwstania Pańskiego
i Św. Tomasza Apostoła w Zamościu.
Adres: ul. Kolegiacka 1A, 22-400 Zamość.
2. W postępowaniu wezmą udział tylko te oferty, które wpłyną do Zamawiającego do dnia 28. 06. 2017 r. do
godz. 10.00 na adres wskazany w pkt. 1. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu

ma data i godzina wpływu oferty na adres wskazany w pkt. 1, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy
kurierską.

VIII. Sposób obliczenia ceny.
1. Cenę ofertową należy podać zgodnie ze wzorem formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 5.
2. Cena ofert musi zawierać ostateczną sumaryczną cenę obejmującą wszystkie koszty związane
z realizacją zadania niezbędne do jego wykonania z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków (w tym
podatek VAT w wysokości 23% – dotyczy podmiotu będącego czynnym podatnikiem podatku VAT).

IX. Kryteria oceny ofert oraz informacja o wagach punktowych lub procentowych przypisanych do
poszczególnych kryteriów oceny oferty i opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego
kryterium oceny oferty.
1. Cena (C) – waga kryterium 60 %.
W powyższym kryterium oceniana będzie cena brutto oferty. Wykonawcy będą oceniani wg następującego
wzoru:
Najniższa cena
------------------------------ x 100 pkt. x waga kryterium
Cena badanej oferty
2. Doświadczenie Zespołu Inspektorów Nadzoru (P) – waga kryterium 40%.
Kryterium „Doświadczenie Zespołu Inspektorów Nadzoru” będzie rozpatrywane na podstawie sumy punktów
uzyskanej przez Wykonawcę w Podkryteriach P1 - P3. Wykonawca w tym kryterium może otrzymać
maksymalnie 60 punktów. Zamawiający w kryterium „Doświadczenie Zespołu Inspektorów Nadzoru” przyzna
liczbę punktów według wzoru:
Pn
P = ------------------ x 100 x waga kryterium
Pm
gdzie:
P = punkty za doświadczenie zespołu Inspektorów Nadzoru
Pn = punkty wyliczone dla danej oferty badanej (suma punktów z podkryteriów - P1 + P2 + P3)
Pm = najwyższa ilość punktów spośród ofert nieodrzuconych
Punkty w tym kryterium zostaną przyznane na podstawie informacji zawartych w formularzu „Doświadczenie
Zespołu Inspektorów Nadzoru” (zał. Nr 7).
Maksymalna przyznana liczba punktów w tym kryterium nie przekroczy 60 pkt.

UWAGA:
Ocenie będzie podlegał jedynie Formularz złożony wraz z ofertą i informacje pierwotnie w nim wskazane.
Jeżeli Wykonawca nie złoży wraz z ofertą Formularza „Doświadczenie Zespołu Inspektorów Nadzoru”, to
w tym kryterium otrzyma zero punktów.
Jeżeli w wyniku wezwania Wykonawcy przez Zamawiającego do złożenia, uzupełnienia, poprawienia lub
udzielenia wyjaśnień dotyczących formularza ofertowego i/w zakresie osób skierowanych do realizacji
zamówienia:
– nastąpi zmiana osób pierwotnie wskazanych w/w dokumentach to Zamawiający nie będzie uwzględniał
w ocenie doświadczenia nowo wskazanych osób,
– nastąpi zmiana informacji o doświadczeniu osób wskazanych pierwotnie w w/w dokumentach to
Zamawiający uwzględni to nowe, zweryfikowane informacje ale jedynie w przypadku jeżeli nowe informacje
będą potwierdzały, że doświadczenie tych osób jest mniejsze niż pierwotnie wskazano.
Uzupełnione, zmienione lub zweryfikowane informacje uzyskane przez Zamawiającego po otwarciu ofert
wskazujące na większe niż wskazano pierwotnie doświadczenie osób skierowanych przez Wykonawcę do
realizacji zamówienia nie będą brane pod uwagę przy ocenie ofert.
Podkryterium 1 (P1).
W powyższym podkryterium oceniana będzie liczba wykazanych inwestycji polegających na wykonaniu robót
budowlano-konserwatorskich na obiekcie wpisanym do rejestru zabytków o wartości robót budowlanokonserwatorskich min. 10.000.000,00 brutto, którymi zarządzała osoba wskazana w ofercie przez
Wykonawcę na stanowisku Przedstawiciela Inżyniera, Inżyniera Kontraktu, Menadżera Kontraktu.
Wykonawca w tym podkryterium może otrzymać maksymalnie 20 punktów.
Wykonawcy zostaną ocenieni w następujący sposób:
1) Wykonawca, który wskaże osobę, która zarządzała 1 inwestycją (powyższego rodzaju) otrzyma – 0 pkt.,
2) Wykonawca, który wskaże osobę, która zarządzała 2 inwestycjami (powyższego rodzaju) otrzyma –
10 pkt.,
2) Wykonawca, który wskaże osobę, która zarządzała 3 inwestycjami (powyższego rodzaju) otrzyma –
15 pkt.,
3) Wykonawca, który wskaże osobę, która zarządzała 4 i więcej inwestycjami (powyższego rodzaju) otrzyma
– 20 pkt.
Podkryterium 2 (P2).
W powyższym podkryterium oceniana będzie ilość wykazanych inwestycji polegających na budowie
wykonaniu robót budowlano-konserwatorskich na obiekcie wpisanym do rejestru zabytków o wartości robót
budowlano konserwatorskich min. 10.000.000,00 brutto, na których wskazana osoba pełniła funkcję
Inspektora Nadzoru/kierownika robót branży konstrukcyjno-budowlanej .Wykonawca w tym podkryterium
może otrzymać maksymalnie 20 punktów.
Wykonawcy zostaną ocenieni w następujący sposób:
1) Wykonawca, który wskaże Inspektora nadzoru robót konstrukcyjno-budowlanych, który nadzorował
1 inwestycję (powyższego rodzaju) otrzyma – 0 pkt.,
2) Wykonawca, który wskaże Inspektora nadzoru robót konstrukcyjno-budowlanych, który nadzorował
2 inwestycje (powyższego rodzaju) otrzyma – 10 pkt.,
3) Wykonawca, który wskaże Inspektora nadzoru robót Konstrukcyjno-budowlanych, który nadzorował po
3 inwestycje (powyższego rodzaju) otrzyma – 15 pkt.,

4) Wykonawca, który wskaże Inspektora nadzoru robót konstrukcyjno-budowlanych, który nadzorował po
4 i więcej inwestycji (powyższego rodzaju) otrzyma – 20 pkt.
Podkryterium 3(P3).
W powyższym podkryterium oceniana będzie ilość wykazanych inwestycji polegających na budowie
wykonaniu robót budowlano-konserwatorskich na obiekcie wpisanym do rejestru zabytków o wartości robót
budowlano-konserwatorskich min. 10.000.000,00 brutto, na których wskazana osoba pełniła funkcję
Inspektora Nadzoru/kierownika robót branży elektrycznej i teletechnicznej Wykonawca w tym podkryterium
może otrzymać maksymalnie 20 punktów.
Wykonawcy zostaną ocenieni w następujący sposób:
1) Wykonawca, który wskaże Inspektora nadzoru robót elektrycznych, który nadzorował 1 inwestycję
(powyższego rodzaju) otrzyma – 0 pkt.,
2) Wykonawca, który wskaże Inspektora nadzoru robót elektrycznych, który nadzorował 2 inwestycje
(powyższego rodzaju) otrzyma – 10 pkt.,
3) Wykonawca, który wskaże Inspektora nadzoru robót elektrycznych, który nadzorował po 3 inwestycje
(powyższego rodzaju) otrzyma – 15 pkt.,
4) Wykonawca, który wskaże Inspektora nadzoru robót elektrycznych, który nadzorował po 4 i więcej
inwestycji (powyższego rodzaju) otrzyma – 20 pkt.
OCENA KOŃCOWA.
Łączna suma punktów ze wszystkich kryteriów (z uwzględnieniem wag)
S = (C x 0,60) +(P x 0,40)
S = ocena końcowa
C = punkty za cenę
P = punkty za doświadczenie zespołu Inspektorów Nadzoru.

X. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze wykonawcy w celu
zawarcia umowy.
1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany jest podpisać umowę w miejscu
wskazanym przez Zamawiającego, zgodną z Zapytaniem ofertowym wraz z załącznikami oraz złożoną
ofertą, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego w zawiadomieniu o wyborze oferty.
2. Osoby podpisujące umowę powinny posiadać ze sobą dokument potwierdzający ich umocowanie do
podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.

XI. Wzór umowy oraz określenie warunków zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego
postępowania o udzielenie zamówienia, o ile przewiduje się możliwość zmiany takiej umowy.
Do zapytania ofertowego dołączony jest wzór umowy (załącznik nr 6) zawierający wszelkie przyszłe
zobowiązania wykonawcy związane z umową w sprawie zamówienia, istotne dla zamawiającego

postanowienia, w tym wysokość kar umownych z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania
umowy oraz określenie warunków zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania
o udzielenie zamówienia.

W załączeniu:
1. Regulamin udzielania zamówień publicznych – załącznik nr 1.
2. Wzór oświadczeń – załącznik nr 2.
3. Wzór wykazu usług – załącznik nr 3.
4. Wzór wykazu osób – załącznik nr 4.
5. Wzór formularza ofertowego – załącznik nr 5.
6. Wzór umowy z załącznikami – załącznik nr 6.
7. Wzór Doświadczenie Zespołu Inspektorów Nadzoru - załącznik nr 7.

