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: "Rewitalizacja Największego XVII wiecznego barokowego kościoła oo.
Franciszkanów w Polsce-Zamość"
I. Nazwa i adres zamawiającego
Zamawiający: Parafia Rzymskokatolicka Zwiastowania NMP oo. Franciszkanów w Zamościu
Adres: ul. Staszica 1, 22-400 Zamość
II. Opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia są prace konserwatorskie, roboty budowlane i dostawy związane z
realizacją projektu "Rewitalizacja Największego XVII wiecznego barokowego kościoła oo.
Franciszkanów w Polsce-Zamość ".
2. Przedmiot zamówienia obejmuje:
a) Roboty budowlane – budowa, remont i renowacja budynku kościoła oo. Franciszkanów w
Zamościu
b) Roboty budowlane – wykonanie instalacji z wykorzystaniem OZE
c) Roboty budowlane instalacyjne elektryczne i teletechniczne
d) Prace konserwatorskie – konserwacja detalu architektonicznego kościoła oo. Franciszkanów w
Zamościu
e) Wyposażenie kościoła wraz z dostawą organów.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają: projekt techniczny, program prac
konserwatorskich, przedmiary robót oraz specyfikacja dostaw stanowiące załącznik nr 7, 8, 9 i 10 do
niniejszych warunków zamówienia.
4. Zamówienie realizowane jest w ramach projektu „Rewitalizacja Największego XVII wiecznego
barokowego kościoła oo. Franciszkanów w Polsce-Zamość” realizowanego w ramach: PROGRAM
OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014-2020, Oś priorytetowa VIII Ochrona
dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i
Środowisko na lata 2014-2020.
5. CPV:
45000000-7 Roboty budowlane
45212360-7 Roboty budowlane w zakresie obiektów sakralnych
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę roboty ziemne

45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne
roboty specjalistyczne
45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
42511100-2 Wymienniki ciepła
92522000-6 Usługi ochrony obiektów i budynków historycznych
92522100-7 Usługi ochrony obiektów historycznych
92522200-8 Usługi ochrony budynków historycznych
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45315300-1 Instalacje zasilania elektrycznego
45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
39154100-7 Szafki wystawowe
32322000-3 Urządzenia multimedialne
III. Termin wykonania zamówienia
1. Termin wykonania zamówienia – 15 listopada 2019r.,
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: "Rewitalizacja Największego XVII wiecznego barokowego kościoła oo.
Franciszkanów w Polsce-Zamość" (załącznik nr 1) i uznanie jego zapisów za wiążące.
2) Spełnianie warunków dotyczących:
a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności
czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich
posiadania,
b) posiadania wiedzy i doświadczenia,
c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz
zdolnymi do wykonania zamówienia,

lub

osobami

d) sytuacji ekonomicznej i finansowej,
e) niepodlegania 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. 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: "Rewitalizacja Największego XVII
wiecznego barokowego kościoła oo. Franciszkanów w Polsce-Zamość"
3) Wniesienia wadium.
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: "Rewitalizacja Największego XVII wiecznego barokowego kościoła oo. Franciszkanów w
Polsce-Zamość", i uznaje jego zapisy za wiążące go (wg załącznika nr 1).
2) w zakresie warunku określonego w pkt 2.a) przedłożą Oświadczenie o spełnianiu warunków
3) w zakresie warunku określonego w pkt 2.b) przedłożą:
Wykaz robót (wg załącznika nr 4) potwierdzający wykonanie w okresie ostatnich pięciu lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co
najmniej: 4 robót wykonanych w ramach odrębnych kontraktów/umów:
1. jedną usługę polegającą na wykonaniu robót budowlano-konserwatorskich na czynnym
obiekcie, obejmujących swym zakresem nadbudowę budynku kubaturowego XVII wiecznego lub
starszego klasyfikowanego wg: PKOB Polska Klasyfikacja Obiektów Budowlanych: grupa 127
klasa 1272, wpisanego do rejestru zabytków o wartości kontraktu (umowy) nie mniejszej niż 10
000 000,00 zł i kubaturze min.: 20 000 m3,
2. jedną usługę polegającą na wykonaniu robót budowlano-konserwatorskich obejmującą swym
zakresem wykonanie lub remont w technologii żelbetowej stropów/sklepień krzyżowo-łukowych
w obiekcie użyteczności publicznej wpisanym do rejestru zabytków o wartości kontraktu
(umowy) nie mniejszej niż 10 000 000,00 zł i kubaturze min.: 20 000 m3,
3. jedną usługę polegającą na wykonaniu robót budowlano-konserwatorskich w XVII wiecznym
lub starszym, obiekcie użyteczności publicznej wpisanym do rejestru zabytków o wartości
kontraktu (umowy) nie mniejszej niż 10 000 000,00 zł obejmujących swym zakresem wykonanie
robót instalacyjnych elektryczno-teletechnicznych i sanitarnych o wartości min.: 2 000 000,00 zł
netto,
4. jedną usługę polegającą na wykonaniu robót budowlano-konserwatorskich w XVII wiecznym lub
starszym obiekcie użyteczności publicznej wpisanym do rejestru zabytków o kubaturze min.: 20
000 m3, obejmującym dostawę i montaż instalacji w technologii OZE (Odnawialne Źródła
Energii) zasilające instalacje C.O. o mocy min.: 15 kw
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 5) zawierającego:
1. co najmniej 1 kierownika budowy- osobę posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń zgodnie z Prawem budowlanym,
która posiada minimum 10-letnie doświadczenie zawodowe w roli kierownika budowy oraz praktyké
zawodowá na budowie przy zabytkach nieruchomych zgodnie z rozporzádzeniem Ministra Kultury i
Dziedzictwa Narodowego z dnia 14 października 2015 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac
restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich, badań architektonicznych i innych działań
przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych i poszukiwań zabytków, a także
posiada doświadczenie w prowadzeniu 1 (jednej) roboty budowlanej polegającej na wykonaniu robót
budowlano-konserwatorskich w czynnym wpisanym do rejestru zabytków obiekcie, tj. ogólnodostępnym lub
czasowo dostepnym w trakcie prowadzonych robót.
2. co najmniej 1 osobá posiadajácá: uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzádzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń
zgodnie z Prawem budowlanym oraz minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe w roli kierownika robót
elektrycznych

3. co najmniej 1 osoba posiadajácá uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzádzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociágowych i
kanalizacyjnych bez ograniczeń zgodnie z Prawem budowlanym oraz minimum 3-letnie doświadczenie
zawodowe w roli kierownika robót sanitarnych.
Kaźda z osób musi posiadać aktualne zaświadczenie o wpisie na listé członków właściwej Izby
Samorzádu 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.
5) w zakresie warunku określonego w pkt 2.d) przedłożą:
A) dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności obejmującej swym zakresem cały przedmiot zamówienia, z sumą gwarancyjną
w wysokości co najmniej 10 mln zł na jeden wypadek ubezpieczeniowy wraz z potwierdzeniem jej
opłacenia.
Umowa ubezpieczenia powinna wskazywać, że wynikająca z niej ochrona obejmuje
odpowiedzialność deliktowo-kontraktową ubezpieczonego za szkody na mieniu i osobie, w tym
odpowiedzialność za szkody wyrządzone wskutek rażącego niedbalstwa, pod wpływem alkoholu lub
innych substancji odurzających, a także szkody wyrządzone przez podwykonawców oraz dalszych
podwykonawców ubezpieczonego. Dopuszcza się zastosowanie w umowie ubezpieczenia
franszyzy/udziału własnego jedynie w odniesieniu do szkód rzeczowych w maksymalnej wysokości
1,5 tys. zł na jeden wypadek ubezpieczeniowy.
B) informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość
posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż
1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert, na kwotę nie mniejszą niż 10 000 000,00 zł.
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 3) 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: "Rewitalizacja Największego
XVII wiecznego barokowego kościoła oo. Franciszkanów w Polsce-Zamość"
8) w zakresie warunku określonego w pkt 1.3) wniosą wadium.

1.Składający ofertę winien wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert, w wysokości 200
000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych).
2. Wadium może być wnoszone w następujących formach:
- pieniądzu;
- poręczeniach bankowych;
- gwarancjach bankowych;
- gwarancjach ubezpieczeniowych;
3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto Zamawiającego: nr.:48 1600 1462
1836 2348 4000 0001
4. Za termin wniesienia wadium przyjmuje się datę uznania rachunku Zamawiającego
5. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia, dokument należy załączyć do
oferty lub złożyć przed upływem terminu składania ofert w Kancelarii Parafii Rzymskokatolickiej
Zwiastowania NMP oo. Franciszkanów w Zamościu ul. Kościuszki 1 a 22-400 Zamość.
6. Wadium wniesione w formie poręczenia bankowego, gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej będzie
akceptowane pod warunkiem, że:
1/. poręczenie/gwarancja będzie zawierać w treści informację, że wystawca zobowiązuje się
nieodwołalnie i bezwarunkowo do zapłaty należności w przypadku, gdy wybrany
wykonawca, który przedstawił najkorzystniejsze warunki wykonania zamówienia:
- odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie;
- nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
- zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.
2/. okres ważności gwarancji będzie nie krótszy niż okres 30 dni od daty składania ofert.
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 roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te
zdolności są wymagane.
4.Wykonawcy, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, warunki w zakresie wiedzy i
doświadczenia, dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia, sytuacji ekonomicznej i finansowej mogą spełniać łącznie.
5. W sytuacji określonej w pkt 3 i 4 spełnianie warunku wiedzy i doświadczenia, określonego w pkt 2.3) musi
być spełnione przez jeden podmiot.
6.Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie przeprowadzona w oparciu o
przedłożone przez wykonawców dokumenty i oświadczenia.
7.Oferty wykonawców, którzy spełnią wymagane warunki zostaną dopuszczone do badania i
oceny,
8.Wykonawcy, którzy nie spełnią wymaganych warunków zostaną wykluczeni z postępowania.
9.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: azalewski@franciszkanie.pl
- pisemnie na adres - Parafia Rzymskokatolicka Zwiastowania NMP oo. Franciszkanów w
Zamościu Kancelaria Parafialna ul. Kościuszki 1 A, 22-400 Zamość
3. Osobą upoważnioną do kontaktowania się z wykonawcami jest O. Andrzej Zalewski.

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 przetargowej
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 Rzymskokatolicka Zwiastowania NMP oo. Franciszkanów w Zamościu ul.
Stanisława Staszica 1, 22-400 Zamość oznakowana:
OFERTA - „Prace konserwatorskie, roboty budowlane i dostawy związane z
realizacją projektu „Rewitalizacja Największego XVII wiecznego barokowego
kościoła oo. Franciszkanów w Polsce-Zamość”. Nie otwierać przed terminem
otwarcia ofert."
7.Wykonawcy zobowiązani są złożyć następujące dokumenty oraz oświadczenia:
a) Oświadczenie i dokumenty wymagane w pkt IV dokumentacji
ofertowego
b) Formularz ofertowy (wg załącznika nr 2).
c) Pełnomocnictwo
reprezentowania w
wspólnej.
d) Pełnomocnictwo
reprezentowania w
wspólnej.

zapytania

(umowa spółki) do reprezentowania w postępowaniu albo do
postępowaniu i zawarcia umowy, w przypadku składania oferty
(umowa spółki) do reprezentowania w postępowaniu albo do
postępowaniu i zawarcia umowy, w przypadku składania oferty

e) 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).
f ) Tabela elementów scalonych
g) Harmonogram zgodnie z IX pkt 3.
8. Zaleca się spięcie na trwałe wszystkich dokumentów, załączenie spisu treści oferty, ułożenie
wszystkich wymaganych dokumentów zgodnie z kolejnością podaną w dokumentacji oraz ponumerowanie
wszystkich stron oferty.

VII . Miejsce oraz termin składania ofert.
1. Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego: Parafia Rzymskokatolicka Zwiastowania NMP oo.
Franciszkanów w Zamościu Kancelaria Parafialna ul. Kościuszki 1 A, 22-400 Zamość.
2. W postępowaniu wezmą udział tylko te oferty, które wpłyną do Zamawiającego do dnia 20 lipca 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. Oferta 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). W przypadku
Wykonawcy zagranicznego, który nie jest zarejestrowany w Polsce (i który nie dolicza wartości podatku
VAT do oferowanej ceny), Zamawiający w celu dokonania oceny oferty doliczy do przedstawionej w niej
ceny (netto), podatek od towarów i usług, który Zamawiający miałby obowiązek wpłacić zgodnie z
obowiązującymi przepisami.
2. Cena ryczałtowa winna obejmować wszystkie czynności niezbędne do kompleksowego wykonania
przedmiotu zamówienia, w tym w szczególności związane z wykonaniem objętych umową prac wraz
koordynacją wszystkich uczestników procesu inwestycyjnego, odbiorami, atestami, próbami, opłatami
urzędowymi, wywozem materiałów z rozbiórki i śmieci. Ustalona w ten sposób cena ma charakter stały i
niezmienny niezależnie od rozmiarów robót budowlanych i kosztów ponoszonych przez wykonawcę
podczas ich realizacji.
3. Należy podać cenę za: Całość przedmiotu zamówienia.
4. Wszelkie obliczenia należy dokonać z dokładnością do pełnych groszy (z dokładnością do dwóch
miejsc po przecinku, zarówno przy kwotach netto, VAT i brutto), przy czym końcówki poniżej 0,5 grosza
pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza.

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 – 50%.
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. Gwarancja – 20%
W powyższym kryterium oferty oceniane będą w odniesieniu do najdłuższego terminu gwarancji
przedstawionego przez Wykonawców
W kryterium „długość okresu gwarancji” zostanie zastosowany następujący sposób oceniania:

- minimalny oczekiwany okres gwarancji wynosi 36 miesięcy
- maksymalny oczekiwany okres gwarancji wynosi 60 miesięcy.
W przypadku zaoferowania okresu gwarancji powyżej 60 miesięcy oferta otrzyma liczbę punktów za
maksymalnie 60 miesięcy gwarancji. Oferta z propozycją gwarancji poniżej 36 miesięcy zostanie
odrzucona. Oferowane okresy gwarancji muszą być w cyklach 12-miesięcznych, tj. 36, 48 i 60
miesięcy. Punktacja przyznawana będzie w następujący sposób:
- w przypadku zaoferowania okresu gwarancji 36 miesięcy oferta otrzyma – 0 pkt,
- w przypadku zaoferowania okresu gwarancji 48 miesięcy oferta otrzyma – 10 pkt,
- w przypadku zaoferowania okresu gwarancji 60 miesięcy oferta otrzyma – 20 pkt.
Ocena punktowa oferty:
𝑳𝒊𝒄𝒛𝒃𝒂𝒑𝒖𝒏𝒌𝒕ó𝒘𝒑𝒓𝒛𝒚𝒛𝒏𝒂𝒏𝒚𝒄𝒉𝒃𝒂𝒅𝒂𝒏𝒆𝒋𝒐𝒇𝒆𝒓𝒄𝒊𝒆
𝑵𝒂𝒋𝒘𝒚ż𝒔𝒛𝒂𝒍𝒊𝒄𝒛𝒃𝒂𝒑𝒖𝒏𝒌𝒕ó𝒘𝒔𝒑𝒐ś𝒓ó𝒅𝒃𝒂𝒅𝒂𝒏𝒚𝒄𝒉𝒐𝒇𝒆𝒓𝒕

x 100 pkt x waga kryterium

3. Wartość techniczna (Harmonogram i ryzyka) – 30 %
W kryterium wartość techniczna (harmonogram i ryzyka) ocenie będzie podlegał harmonogram
realizacji, wraz z opisem dotyczącym sposobu realizacji harmonogramu oraz opisu ryzyk, z
uwzględnieniem problemów i zagrożeń związanych z jego realizacją, sposobem ich
rozwiązywania i zapobiegania. Wykonawca określi ryzyka związane z realizacją zamówienia
mogące mieć wpływ na terminy i jakość wykonania zamówienia oraz opisze proponowane działania
w celu uniknięcia ryzyka oraz zmniejszenie jego wpływu na realizację zamówienia bazując na
doświadczeniu Wykonawcy z wcześniejszych realizacji.
Przy ocenie jakości harmonogramu i ryzyk oraz sposobu jego realizacji pod uwagę będą brane:
- Kompletność i szczegółowość.
- Spójność rozplanowania poszczególnych części składowych zamówienia w czasie.
- Zastosowane środki i procedury celem dotrzymania harmonogramu oraz bezpieczeństwa i jakości
robót.
- Opis ryzyk oraz proponowane działania do podjęcia w celu uniknięcie ryzyka oraz zmniejszenie jego
wpływu na realizację zamówienia bazujące na doświadczeniu Wykonawcy.

W ramach tego kryterium punkty (wartość punktową oferty) przyznaje się w skali od 0 do 30 w
następujący sposób:
a) oferta, w której wykonawca zawarł kompletny wykaz problemów i zagrożeń związanych z
realizacją zamówienia, gdzie ryzyko związane z realizacją zadania, wykazane w problemach i
zagrożeniach, oszacowane zostanie z uwzględnieniem specyfiki zamówienia, przy jednoczesnym
uwzględnieniu w sposób wyczerpujący metody ich rozwiązania lub zapobieżenia im, otrzyma 30
punktów.
b) oferta, w której wykonawca zawarł ogólny wykaz problemów i zagrożeń związanych z realizacją
zamówienia, nie odnoszący się ściśle do konkretnego zamówienia, gdzie ryzyko związane z
realizacją zamówienia, wykazane w problemach i zagrożeniach, oszacowane zostanie przy
częściowym uwzględnieniu specyﬁki zamówienia, zawierający sposób ich rozwiązania lub
zapobieżenia im, otrzyma 15 punktów,
c) oferta, w której wykonawca w sposób powierzchowny, niekompletny zweryfikuje problemy i
zagrożenia, a ich rozwiązanie oprze w dużej mierze na ogólnych schematach, nie odnoszących do
specyfiki zamówienia oraz zawrze sposób ich rozwiązania lub zapobieżenia im otrzyma 5 punktów
d) oferta, w której wykonawca nie dołączył zawierającego informacje odnoszące się do kryterium
„wartość techniczna” nie otrzyma punktów.
Ocena punktowe tego kryterium dokonana zostanie zgodnie z formułą:
𝑳𝒊𝒄𝒛𝒃𝒂𝒑𝒖𝒏𝒌𝒕ó𝒘𝒑𝒓𝒛𝒚𝒛𝒏𝒂𝒏𝒚𝒄𝒉𝒃𝒂𝒅𝒂𝒏𝒆𝒋𝒐𝒇𝒆𝒓𝒄𝒊𝒆
𝑵𝒂𝒋𝒘𝒚ż𝒔𝒛𝒂𝒍𝒊𝒄𝒛𝒃𝒂𝒑𝒖𝒏𝒌𝒕ó𝒘𝒔𝒑𝒐ś𝒓ó𝒅𝒃𝒂𝒅𝒂𝒏𝒚𝒄𝒉𝒐𝒇𝒆𝒓𝒕

x 100 pkt x waga kryterium

Łączna ilość punktów otrzymanych przez wykonawcę będzie sumą punktów przyznanych w
poszczególnych kryteriach.
Zamawiający wybierze ofertę, która uzyska największą liczbę punktów
X. Badanie i ocena ofert.
1. W toku badania i oceny zamawiający może żądać od wykonawców udzielenia wyjaśnień
dotyczących treści złożonych przez nich ofert.
2. Zamawiający poprawi w ofercie:
a) oczywiste omyłki pisarskie
b) oczywiste omyki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych
poprawek,
c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z niniejszym zapytaniem ofertowym, niepowodujące
istotnych zmian w treści oferty
niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

3. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:
a) wadium nie zostanie wniesione lub zostanie wniesione w sposób nieprawidłowy,
b) jej treść nie będzie odpowiadała treści niniejszego zapytania ofertowego
c) wykonawca nie udzieli odpowiedzi lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz ze złożonymi
dowodami potwierdzi, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.
XI. 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.
3. Zamawiający przed podpisaniem umowy przekaże Wykonawcy Harmonogram RzeczowoFinansowy, który stanowić będzie integralną część umowy.
4. Wykonawca, który przedstawił najkorzystniejsze warunki wykonania zamówienia zobowiązany jest
wnieść przed podpisaniem umowy zabezpieczenie należytego wykonania umowy, o którym mowa w
rozdziale XII.
XII. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy
1. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 3 % ceny całkowitej podanej w
ofercie (po zaokrągleniu w dół do wysokości pełnych 100,00 zł) należy złożyć przed podpisaniem umowy
w jednej z następujących postaci:
1. pieniądzu;
2. gwarancjach bankowych;
3. gwarancjach ubezpieczeniowych.
2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone przelewem należy wpłacać na konto
Zamawiającego: nr.: 48 1600 1462 1836 2348 4000 0001
3. W przypadku wnoszenia zabezpieczenie należytego wykonania umowy przelewem, za termin jego
wniesienia przyjmuje się datę uznania rachunku Zamawiającego.
4. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w formie gwarancji bankowej lub
gwarancji ubezpieczeniowej będzie akceptowane pod warunkiem, że jest zgodne z zawieraną umową, a
treść gwarancji nie budzi żadnych wątpliwości Zamawiającego co do prawidłowości i skuteczności
udzielenia wymaganego zabezpieczenia.
5. Gwarancje muszą zawierać (oprócz elementów właściwych dla każdej formy, określonych
przepisami prawa): nazwę i adres Zamawiającego, oznaczenie umowy.
6. W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie, gwarancji
bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej, oryginał dokumentu należy złożyć przed podpisaniem umowy
w siedzibie zamawiającego: w Parafia Rzymskokatolicka Zwiastowania NMP oo. Franciszkanów w
Zamościu Kancelaria Parafialna ul. Kościuszki 1 A, 22-400 Zamość
7. Zamawiający zwróci 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania całości przedmiotu
zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane, pozostałe 30% zamawiający zwróci
nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

XIII. Wzór umowy oraz określenie warunków zmian umowy zawartej w wyniku
przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, 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 publicznego, 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 publicznego.
W załączeniu:
1. Regulamin udzielania zamówień publicznych – załącznik nr 1
2. Wzór formularza ofertowego – załącznik nr 2
3. Wzór oświadczeń – załącznik nr 3
4. Wzór wykazu robót – załącznik nr 4
5. Wzór wykazu osób – załącznik nr 5
6. Wzór umowy z załącznikami – załącznik nr 6
7. Projekt techniczny wraz z STWiOR – załącznik nr 7
8. Przedmiary robót – załącznik nr 9
9. Aranżacje – załącznik nr 10
10. Tabela elementów scalonych

