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FZ.1/2018                                                                                                             Cieszków, 14.06.2018r. 

 

 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

 

 

I.  Nazwa (firma) i adres zamawiającego: 

 

Nazwa zamawiającego: Związek  Harcerstwa Polskiego Chorągiew Dolnośląska  

                                                    Hufiec Powiatu Trzebnickiego 

Adres zamawiającego: ul. Wrocławska 12 

Kod Miejscowość:  55-140 Żmigród   

REGON:                                     020380949 

NIP:                                            8971720540 

KRS:                                           0000264246               

Adres strony internetowej:  www.zmigrod.zhp.pl 

Adres poczty elektronicznej:  zmigrod@zhp.pl 

 

Strona internetowa na której udostępniono zapytanie ofertowe: 

•www.zmigrod.zhp.pl 

•www.portalogloszen.armir.gov.pl 

  

 

II. Tryb udzielenia zamówienia 

 

1. Postępowanie jest prowadzone według zasad konkurencyjności na warunkach określonych w: 

a) ustawie z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków 

Europejskiego Funduszu na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju 

Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 562 ze zm.)  

b) rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lutego 2018 r. w sprawie wyboru 

wykonawców zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo- finansowym operacji oraz warunków 

dokonywania zmniejszeń kwot pomocy oraz pomocy technicznej (Dz. U. z 2018 r., poz. 396) 

2. Zapytanie ofertowe zamieszczono: 

a)na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Cieszków, 

b)na stronie internetowej www.zmigrod.zhp.pl 

c) na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa: 

www.portalogloszen.armir.gov.pl 

 

 

III. Opis przedmiotu zamówienia. 

 

1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 

 

Przedmiot zamówienia obejmuje : 

 „Przebudowa szkoły Podstawowej im. J. Kusocińskiego w Cieszkowie wraz ze zmiana sposobu 

użytkowania części pomieszczeń piwnicy na Harcówkę” 
 

2. ZAKRES ROBÓT . 

 

2.1. Zakres robót obejmuje przebudowę 6 pomieszczeń piwnicy Szkoły Podstawowej, spełniających do tej 



3 
 

pory funkcję pomieszczeń magazynowych.  

W ramach inwestycji planuje się następujące roboty budowlane: 

1) obniżenie podłogi w pomieszczeniu głównym, aneksie kuchennym, sanitariatach w celu 

uzyskania wysokości użytkowej wynoszącej 2,55 m, 

2) montaż drzwi ewakuacyjnych i okna oraz wykonanie schodów zewnętrzych 

3) budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych 

4) zmiana podziałów istniejących pomieszczeń 

5) rozbudowa i przebudowa istniejącej instalacji c.o., montaż grzejników płytowych 

6) modernizacja instalacji elektrycznej i oświetleniowej 

7) wykonanie instalacji wodociągowej wody zimnej oraz  c.w.u. na potrzeby harcówki, przebudowa 

istniejącej instalacji wodociągowej i c.w.u. 

8) budowa instalacji kanalizacji sanitarnej, przebudowa istniejącej instalacji kanalizacyjnej wraz z 

montażem przepompowni ścieków 

9) budowa instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej 

10) wymiana stolarki drzwiowej 

  
 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi dokumentacja projektowa, Projekt budowlano -  

wykonawczy, Specyfikacja Techniczna  Wykonania i Odbioru Robót oraz Przedmiar robót. 

 

2.2. Nazwy i kody CPV dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku 

Zamówień: 
45000000-7 Roboty budowlane 

45111300-1 Roboty rozbiórkowe 

 

2.3. Realizacja czynności wchodzących w zakres przedmiotu zamówienia wymaga występowania 

pomiędzy Wykonawcą lub Podwykonawcą i zatrudnionymi przez te podmioty osobami pracowniczego 

podporządkowania w rozumieniu Kodeksu Pracy. 

Na  podstawie  art.  29  ust.  3a  ustawy  Zamawiający  określa,  iż  wszelkie  czynności bezpośrednio 

związane z realizacją przedmiotu zamówienia na terenie budowy, mają być  wykonywane  przez  osoby  

zatrudnione przez  Wykonawcę  lub  jego podwykonawców  na  podstawie  umowy  o  pracę.  Wymóg  ten  

dotyczy  osób,  które wykonują  czynności  bezpośrednio  związane  z wykonywaniem  robót, czyli tzw. 

pracowników fizycznych. Wymóg nie dotyczy kierownika budowy, kierowników robót branżowych oraz 

dostawców materiałów budowlanych. 

 

W związku z powyższym Wykonawca przed rozpoczęciem wykonywania przedmiotu Umowy 

zobowiązany  jest  przedstawić  Zamawiającemu  oświadczenie  wystawione odpowiednio  przez  

Wykonawcę  lub  podwykonawcę  o  zatrudnieniu  pracowników o  których  mowa  w  pkt.  1  na  

podstawie  stosunku  pracy  oraz  aktualizować  taką informację  w  trakcie  realizacji  zamówienia  

składając  Zamawiającemu  przed skierowaniem  pracownika  do  wykonywania  prac  każdorazowo  

oświadczenie o   zatrudnieniu   pracownika   na podstawie   stosunku   pracy   wraz   ze   wskazaniem 

pracodawcy będącego Wykonawcą lub podwykonawcą. 

Wykonawca zobowiązany jest zatrudnić osoby wykonujące w/w czynności na podstawie umowy o pracę, 

a w przypadku rozwiązania umowy przez osobę zatrudnioną lub pracodawcę, wykonawca zobowiązuje się 

do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na to miejsce innej osoby wykonującej czynności o 

charakterze pracy. 

W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych 

wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę  wymogu zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ppkt.  1 czynności. Zamawiający uprawniony 

jest  w szczególności do: żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania w/w 

żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia wymogu zatrudnienia na podstawie 

umowy o pracę, przeprowadzenia kontroli w miejscu wykonywania świadczenia, wystąpienia z 

wnioskiem do Państwowej Inspekcji Pracy o przeprowadzenie kontroli.  
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3. ZAMAWIAJĄCY NIE PRZEWIDUJE SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH ORAZ NIE 

DOPUSZCZA MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA OFERT WARIANTOWYCH. 
 

4. PRZEDMIOTEM NINIEJSZEGO POSTĘPOWANIA NIE JEST ZAWARCIE UMOWY RAMOWEJ. 
 

5. ZAMAWIAJĄCY NIE DOPUSZCZA MOŻLIWOŚCI UDZIELENIA ZAMÓWIEŃ 

UZUPEŁNIAJĄCYCH. 
 

6. INFORMACJA NA TEMAT MOŻLIWOŚCI POWIERZENIA PRZEZ WYKONAWCĘ 

WYKONANIA CZĘŚCI LUB CAŁOŚCI ZAMÓWIENIA PODWYKONAWCOM. 

Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części 

zamówienia na roboty budowlane.  
 

7. WYMAGANIA STAWIANE WYKONAWCY: 

7.1 Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi 

opisanymi dla przedmiotu zamówienia.  

7.2  Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy,  

7.3 Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez zamawiającego z 

ustanowionym przedstawicielem wykonawcy.  

7.4 Określenie przez Wykonawcę telefonów kontaktowych i numerów fax. oraz innych ustaleń 

niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia.  

7.5 Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas 

wykonywania przedmiotu zamówienia.  

7.6 Materiały z rozbiórki oraz nadmiar urobku ziemnego, które Zamawiający uzna za nadające się do 

dalszego wykorzystania, Wykonawca złoży w miejsce wskazane przez Zamawiającego. 

7.7 Odpowiedzialność Wykonawcy w zakresie objętym proponowaną ceną ofertową obejmuje także :  

            - organizację i zagospodarowanie zaplecza budowy, 

            - zabezpieczenie terenu budowy i prowadzenia robót budowlanych, 

            - oznakowanie terenu budowy, 

            - zorganizowanie i przeprowadzenie niezbędnych prób, badań i odbiorów objętych            

               przedmiotem przetargu,  

           -  po zakończeniu robót doprowadzenie terenu budowy do stanu pierwotnego,    

              demontaż  obiektów tymczasowych oraz uporządkowanie terenu. 
 

8. WYMAGANIA ORGANIZACYJNE. 
 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia  placu budowy oraz utrzymania  ruchu publicznego w 

okresie trwania realizacji  zamówienia. Wykonawca ma obowiązek zapoznać się z dokumentacją 

projektową i miejscem realizacji przedmiotu zamówienia (wizja lokalna w terenie). 

Wykonawca winien opracować  plan BIOZ i przedstawić do zatwierdzenia upoważnionemu 

przedstawicielowi Zamawiającego np. Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego. 

Przed podpisaniem umowy wykonawca winien przedstawić harmonogram realizacji zamówienia. 

 

IV. Termin wykonania zamówienia:      
 

Wymagany termin realizacji zamówienia do dnia  31.12.2018 r. przy czym za dzień zakończenia 

wykonania zamówienia uważa się zgłoszenie gotowości do odbioru końcowego robót i przekazania 

obiektu Zamawiającemu. 
 

V. Warunki udziału w postępowaniu  

1. O udzielenie niniejszego zapytania  mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 

a) spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w zapytaniu ofertowym 

dotyczące zdolności technicznej i zawodowej, 

b) nie podlegają wykluczeniu 

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące 
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(wymagane w postępowaniu) zdolności technicznej i zawodowej; 

 

Warunek uważa się za spełniony, gdy Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponowała 

osobami odpowiedzialnymi za kierowanie robotami budowlanymi, posiadającymi uprawnienia 

budowlane, o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2017 r., poz. 

1332 t.j.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio 

obowiązujących przepisów prawa, lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na 

podstawie odpowiednich przepisów obowiązujących na terenie kraju, w którym osoba uzyskała te 

uprawnienia, uznane przez właściwy organ, zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach 

uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 

2016r., poz. 65) lub zamierzającymi świadczyć usługi transgraniczne w rozumieniu przepisów tej ustawy 

oraz art. 20a ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów inżynierów 

budownictwa lub urbanistów (Dz.U. z 2016 r., poz. 1725 t.j.), niezbędne do realizacji robót objętych 

zamówieniem, w następujących specjalnościach: 

1) 1 osobą z uprawnieniami budowlanymi do pełnienia funkcji kierownika budowy, posiadającą min. 

2-letnie doświadczenie zawodowe w kierowaniu robotami budowlanymi, uprawnioną do 

wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie w specjalności konstrukcyjno-budowlanej 

lub 

2) 3.Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach 

zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, 

niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z nim stosunków prawnych. 

 

4.Wykonawca który polega na zdolnościach innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że 

realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności 

przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na 

potrzeby realizacji zamówienia. 

 

5. Jeżeli zdolności techniczne i zawodowe podmiotu, na którego zdolnościach polega Wykonawca, nie 

potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych 

podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający zażąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez 

Zamawiającego: 

a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 

b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności 

techniczne i zawodowe, o których mowa w ust. 2 rozdział VI. 

 

6. W celu oceny czy Wykonawca polegając na zdolnościach innych podmiotów, będzie dysponował 

niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia oraz oceny, czy 

stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, 

Zamawiający może żądać dokumentów które określają w szczególności: 

a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu; 

b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia; 

c) zakres i kres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia; 

d) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w 

postepowaniu dotyczących zdolności technicznych i zawodowych, zrealizuje usł€gi, których wskazane 

zdolności dotyczą. 

 

7. Zamawiający oceni, czy udostępnione Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne i 

zawodowe pozwalają na wykonanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu 

oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia. 

 

8. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia i w takim przypadku ustanawiają 

pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w 

postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia. 
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9. O udzielenie niniejszego zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu 

na podstawie art. 43a ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z 

udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach 

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 562 ze zm.), tj. 

zamówienie nie może zostać udzielone podmiotom powiązanym z Zamawiającym osobowo lub 

kapitałowo. 

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 i przeprowadzeniem 

postepowania w sprawie wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające na: 

1) Uczestniczeniu jako wspólnik w spółce cywilnej lub osobowej; 

2) Posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji spółki kapitałowej; 

3) Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego prokurenta lub pełnomocnika, 

4) 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) Pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić 

uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób. 

 

10. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (konsorcjum), wskazane w rozdziale V 

zapytania ofertowego warunki udziału w postępowaniu mogą spełniać łącznie. Żaden z podmiotów 

występujących wspólnie nie może podlegać wykluczeniu. 

 

11. Niespełnienie choćby jednego z warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z 

postępowania. 

 

 

VI. Przesłanki odrzucenia ofert 

1.Oferta podlega odrzuceniu w przypadku gdy: 

a) jej treść nie odpowiada treści Zapytania ofertowego lub 

b) została złożona przez podmiot: 

    -niespełniający warunków udziału w postępowaniu określonych w Rozdziale V zapytania ofertowego 

lub 

 - powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającymi lub osobami o których mowa w Rozdziale V 

Zapytania ofertowego (art. 43a ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich 

z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach 

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020), lub 

c) została złożona po terminie składnia ofert określonym w rozdziale XII Zapytania Ofertowego 

 
 

2.Oferta nie podlega odrzuceniu, mimo że została złożona przez podmiot powiązany osobowo lub 

kapitałowo z osobą, o której mowa w rozdziale VI zapytania ofertowego, jeżeli osoba ta nię będzie brała, 

w dalszym postępowanie w sprawie wyboru przez Zamawiającego Wykonawcy zmaówienia.` 

 

VII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w 

postępowniu oraz brak podstaw wykluczenia 

 

1.Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki:  
 

a)  Formularz ofertowy - wypełniony i podpisany przez wykonawcę- załącznik nr 1 

b) Wypełnione i podpisane oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu. Jeżeli 

wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia dokument ten mogą złożyć łącznie.- 

załącznik nr 2 

c)  Wypełnione i podpisane przez Wykonawcę oświadczenie o powiązaniach osobowych i 

kapitałowych Wykonawcy z Zamawiającym- załącznik nr 4 
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d)  Uproszczony kosztorys ofertowy wraz z tabelą elementów scalonych w których ceny jednostkowe 

oraz wartość poszczególnych elementów będą wyrażone w „zł” z dokładnością do dwóch miejsc po 

przecinku. 

e) Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zmówienia publicznego, w szczególności 

odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi wraz 

z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień doświadczenia i wykształcenia 

niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz 

informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wykaz powinien wskazywać osoby 

posiadające uprawnienia budowlane, o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 

budowlane (Dz.U. z 2017 r., poz. 1332 t.j.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane 

wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa, lub odpowiadające im ważne 

uprawnienia budowlane wydane na podstawie odpowiednich przepisów obowiązujących na terenie 

kraju, w którym osoba uzyskała te uprawnienia, uznane przez właściwy organ, zgodnie z ustawą z dnia 

22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach 

członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2016r., poz. 65) lub zamierzającymi świadczyć usługi 

transgraniczne w rozumieniu przepisów tej ustawy oraz art. 20a ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o 

samorządach zawodowych architektów inżynierów budownictwa lub urbanistów (Dz.U. z 2016 r., poz. 

1725 t.j.), niezbędne do realizacji robót objętych zamówieniem, w następujących specjalnościach: 

 

1) 1 osobą z uprawnieniami budowlanymi do pełnienia funkcji kierownika budowy, posiadającą min. 

2-letnie doświadczenie zawodowe w kierowaniu robotami budowlanymi, uprawnioną do 

wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie w specjalności konstrukcyjno-budowlanej 

lub 

2) Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach 

zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, 

niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z nim stosunków prawnych. 

- 1 osobą z uprawnieniami budowlanymi do pełnienia funkcji kierownika budowy, posiadającą min. 2-

letnie doświadczenie zawodowe w kierowaniu robotami budowlanymi, uprawnioną do wykonywania 

samodzielnych funkcji w budownictwie w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub równoważne  

Wykaz osób powinien być sporządzony według wzoru stanowiącego odpowiednio załącznik nr 3.  

f) pełnomocnictwo- jeśli dotyczy 

 

2.Oświadczenia dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach polega Wykonawca 

oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale. 

 

3.Dokumenty inne niż oświadczenia o  których mowa w ust.1 składane są w oryginale lub kopii 

poświadczonej za zgodność z oryginałem. 

 

4.Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot na którego 

zdolnościach polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia 

publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. 

 

5.Zamawiający żadą przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie 

wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. 

 

6. Jeżeli z dokumentu rejestrowego załączonego do oferty nie wynika uprawnienie do reprezentacji osoby 

podpisującej ofertę, do oferty należy dołączyć także pełnomocnictwo w oryginale lub w postaci kopii 

poświadczonej za zgodność z oryginałem. 

 

VIII. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz 

przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do 

porozumiewania się z wykonawcami  
 

1. Zasady i formy przekazywania oświadczeń, wniosków i innych: 

1) Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy 
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przekazują pisemnie.  

Pisma i wszelkie oświadczenia do zamawiającego należy składać osobiście w siedzibie 

Zamawiającego lub za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 

listopada 2012r. – Prawo pocztowe (Dz.U. z 2012r. poz. 1529 oraz 2015r. poz. 1830) na: adres 

zamawiającego podany w pkt. I niniejszego zapytania ofertowego 

2)  Inne dopuszczalne formy porozumiewania się z wykonawcami: 

a) Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się za pomocą faksu na nr faksu: podany w    

  pkt. I niniejszego zapytania ofertowego 

b) Zamawiający dopuszcza możliwość porozumiewania się przy użyciu środków 

    komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o   

  świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013r. poz. 1422, z 2015r. poz.  

  1844 oraz z 2016r. poz. 147 i 615)  czyli na adres poczty elektronicznej: podany w  

  pkt. I niniejszego zapytania ofertowego 

 

     3) W przypadku, gdy przesłane za pomocą faksu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 

          inne dokumenty w niniejszym postępowaniu będą nieczytelne zamawiający może się 

          zwrócić o ponowne ich przesłanie za pomocą innego z wymienionych w niniejszym 

zapytaniu ofertowym. 

4)  Zamawiający deklaruje, że podane środki komunikacji będą czynne i sprawnie działające  

     przez cały okres trwania postępowania. 
 

2. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami 

1) Osobą ze strony zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się z wykonawcami jest: 

Stanowisko: Członek Komendy Hufca       

imię i nazwisko: Leszek Półrolniczak    

tel.  606227697    

e-mail: sokolcieszkow@gmail.com 
 

2) Osobą ze strony zamawiającego upoważnioną do potwierdzenia wpływu oświadczeń, wniosków, 

zawiadomień oraz innych informacji przekazanych za pomocą faksu lub drogą elektroniczną jest: 

Stanowisko: Instruktor Hufca    

imię i nazwisko: Marta Trawińska    

tel.  536051777                

e-mail: sokolcieszkow@gmail.com 
 

3. Wyjaśnienie treści zapytania ofertowego 

1) wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści niniejszego zapytania 

ofertowego. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym 

przekazał zapytanie ofertowe nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, z 

zastrzeżeniem pkt.2). 

2) Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści zapytania wpłynie do zamawiającego później niż do końca 

dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego (pkt. XI niniejszego zapytania) terminu składania 

ofert lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień lub pozostawić 

wniosek bez rozpoznania. 

3) Ewentualna zmiana terminu składania ofert nie powoduje przesunięcia terminu, o którym mowa w 

pkt. 2), po upłynięciu, którego zamawiający może pozostawić wniosek o wyjaśnienie treści 

zapytania bez rozpoznania. 

4) Treść zapytań oraz udzielone wyjaśnienia zostaną jednocześnie przekazane wszystkim 

wykonawcom, którym przekazano zapytanie ofertowe, bez ujawniania źródła zapytania oraz 

zamieszczone na stronie internetowej Strona WWW.zmigrod.zhp.pl oraz na tablicy ogłoszeń 

Urzędu Gminy Cieszków 

5) Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na 

kierowane do zamawiającego zapytania w sprawach wymagających zachowania pisemności 

postępowania. 

6)  Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z wykonawcami 
 

http://www.zmigrod.zhp.pl/
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IX. Termin związania ofertą 

1. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

2. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert. 

3. W uzasadnionych przypadkach, na co najmniej 3 dni przed upływem terminu związania ofertą 

zamawiający może tylko raz zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego 

terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 

4. Wykonawca może przedłużyć termin związania ofertą samodzielnie, zawiadamiając o tym 

zamawiającego. 

5. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, 

obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego 

oferta została wybrana jako najkorzystniejsza 
 

X. Opis sposobu przygotowania oferty 
 

1. Przygotowanie oferty: 

1) Wykonawca może złożyć jedną ofertę, w formie pisemnej, w języku polskim, pismem czytelnym. 

2) Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę. 

3) Oferta oraz wymagane formularze, zestawienia i wykazy składane wraz z ofertą wymagają 

podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem 

rejestracyjnym oraz przepisami prawa. 

4) Oferta podpisana przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy wymaga załączenia 

właściwego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego. 

5) Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia, załączniki i inne 

dokumenty, o których mowa w treści niniejszego zapytania. 

6) Dokumenty winny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez 

zamawiającego wzorcami (załącznikami), zawierać informacje i dane określone w tych 

dokumentach. 

7) Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby/ osób 

podpisującej ofertę. 

8) Wszystkie strony oferty powinny być spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający możliwości 

dekompletacji zawartości oferty. 

2. Postanowienia dotyczące wnoszenia oferty wspólnej przez dwa lub więcej podmioty gospodarcze 

(konsorcja/ spółki cywilne): 
 

1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. 

2) Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, a pełnomocnictwo / 

upoważnienie do pełnienia takiej funkcji wystawione zgodnie z wymogami ustawowymi, 

podpisane przez prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z wykonawców występujących 

wspólnie należy załączyć do oferty. 

3) Oferta winna być podpisana przez każdego z wykonawców występujących wspólnie lub przez 

upoważnionego przedstawiciela. 

4) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną 

odpowiedzialność za wykonanie umowy. 

5) Jeżeli oferta wspólna złożona przez dwóch lub więcej wykonawców zostanie wyłoniona w 

prowadzonym postępowaniu jako najkorzystniejsza przed podpisaniem umowy zamawiający 

zażąda w wyznaczonym terminie złożenia umowy regulującej współpracę tych wykonawców, 

podpisanej przez wszystkich wykonawców, przy czym termin, na jaki została zawarta nie może 

być krótszy niż termin realizacji zamówienia. 

3. Sposób zaadresowania oferty: 
 

1) Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie / opakowaniu w sposób gwarantujący 

zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia 
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ofert.  
 

2) Koperta / opakowanie zawierające ofertę winno być zaadresowane do zamawiającego na adres 

podany w punkcie 1 niniejszej specyfikacji i opatrzone nazwą, dokładnym adresem wykonawcy 

oraz oznaczone w sposób następujący:  
 

Oferta    „Przebudowa szkoły Podstawowej im. J. Kusocińskiego w Cieszkowie wraz ze zmiana 

sposobu użytkowania części pomieszczeń piwnicy na Harcówkę” 
Nie otwierać przed  19.07.2018 godz. 13:30 

 

3) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nienależytego 

oznakowania koperty / opakowania lub braku którejkolwiek z wymaganych informacji. 

 

XI. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert 
 

1. Oferty należy składać do dnia: 19.07.2018r. do godz. 13:00  

w sekretariacie Urzędu Gminy Cieszków, ul. Grunwaldzka 21, 56-330 Cieszków 
 

 

2. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. Zmiana, jak 

i wycofanie oferty, wymagają zachowania formy pisemnej. 
 

3. Oferty zostaną otwarte dnia: 19.07.2018 o godz. 13:30 

w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Cieszkowie 
 

 

XII. Opis sposobu obliczenia ceny 
 

1.  Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, 

 z wyodrębnieniem należnego podatku VAT - jeżeli występuje. 
 

2.  Cena powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia wynikające 

wprost z dokumentacji zapytania ofertowego, a także koszty wszelkich robót przygotowawczych, 

organizacji i zagospodarowania placu budowy, pełną obsługę geodezyjną wraz z inwentaryzacją i 

dokumentacją powykonawczą, robót których nie przewidziano w momencie opracowywania 

dokumentacji technicznej  a ich wykonanie jest konieczne dla prawidłowego wykonania przedmiotu 

zamówienia, koszty ubezpieczenia budowy, organizacji ruchu w trakcie  budowy itp. 
 

3. Cena podana w ofercie winna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem  

zamówienia oraz warunkami stawianymi przez zamawiającego Za wykonanie przedmiotu zamówienia 

określonego w niniejszej specyfikacji ustala się wynagrodzenie ryczałtowe ustalone w oparciu o 

przedmiary robót, kosztorysy ofertowe, dokumentację techniczną, stanowiące załączniki do zapytania 

ofertowego.  
 

4.  Cena może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia, nie dopuszcza się wariantowości cen. 
 

5. Cena nie ulega zmianie przez okres ważności oferty (związania ofertą). 
 

6. Załączony przedmiar robót stanowi jedynie materiał pomocniczy do sporządzenia oferty  przez 

wykonawcę. 

 

7. Wykonawca, składając ofertę, obowiązany jest poinformować Zamawiającego (w formularzu oferty – 

załącznik nr 1), czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku 

podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub 

usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość 

bez kwoty podatku.  Brak wskazania w formularzu oferty (załącznik nr 1) informacji czy wybór oferty 

będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o 

podatku od towarów i usług będzie uznawane jako informacja, że wybór oferty wykonawcy nie będzie 

prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od 

towarów i usług. 

 

XIII. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z 
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podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert 

 

1. Kryteria oceny ofert - zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie do szczegółowego 

rozpatrywania, jeżeli: 
 

1.1. oferta, spełnia wymagania określone niniejszą zapytaniem, 

1.2. oferta została złożona, w określonym przez Zamawiającego terminie, 

1.3.wykonawca przedstawił ofertę zgodną co do treści z wymaganiami Zamawiającego. 
 

2. Kryteria oceny ofert - stosowanie matematycznych obliczeń przy ocenie ofert, stanowi podstawową 

zasadę oceny ofert, które oceniane będą w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych 

przez wykonawców w zakresie każdego kryterium. 
 

3. Za parametry najkorzystniejsze w danym kryterium, oferta otrzyma maksymalną ilość punktów 

ustaloną w poniższym opisie, pozostałe będą oceniane odpowiednio - proporcjonalnie do parametru 

najkorzystniejszego, wybór oferty dokonany zostanie na podstawie opisanych kryteriów i ustaloną 

punktację: punktacja 0-100 (100%=100pkt). 
 

4. Wybór oferty zostanie dokonany w oparciu o przyjęte w niniejszym postępowaniu kryteria oceny ofert 

przedstawione poniżej 

 

4.1 Kryterium  - cena  -  60% 

                                              

C = ( C min : Co ) x  ( 60 % )  x  100 
 

gdzie :  C  = liczba punktów przyznana danej ofercie za cenę za wykonanie przedmiotu zam. 

            C min =  najniższa cena wśród wszystkich podlegających ocenie ofert, 

            Co =   cena oferty za wykonanie przedmiotu zamówienia podana przez 

                        wykonawcę , dla którego wynik jest obliczany. 

 

W tym kryterium oferta może uzyskać maksymalnie 60 punktów. 

 

 

4.2 Kryterium okres  udzielonej gwarancji – max 20 pkt. 
 

Oferta będzie oceniana na podstawie zaoferowanego w formularzu ofertowym okresu udzielonej 

gwarancji. Zamawiający wymaga 36 miesięcznej jako minimalnego okresu gwarancji i rękojmi 

udzielonych przez Wykonawcę na wykonane roboty. Do wyliczeń zostanie przyjęte ; 

 

Okres udzielonej gwarancji 

 

Liczba punktów 

36 miesięcy 0 pkt. 

37 – 42 miesiące 8 pkt. 

43 – 48 miesięcy 12 pkt. 

49 – 54 miesiące 16 pkt. 

55 miesięcy i powyżej 20 pkt. 

 

W tym kryterium oferta może uzyskać maksymalnie 20 punktów. 

 

4.3. Kryterium „Czas realizacji zamówienia” – max 20 pkt. 

 

W ramach kryterium „Czas realizacji zamówienia” ocena ofert oceniana będzie zgodnie z poniższym 

opisem: 

Skrócenie terminu zakończenia całości prac związanych z wykonaniem  przedmiotu         zamówienia o 1 

miesiąc – Wykonawca otrzyma 10 pkt; 

Skrócenie terminu zakończenia całości prac związanych z wykonaniem przedmiotu zamówienia o 2 
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miesiące – Wykonawca otrzyma 20 pkt; 

Zgodnie ze wskazanym w ofercie terminem realizacji zamówienia zawarta zostanie umowa na  wykonanie 

przedmiotu zamówienia. 

Brak informacji oznaczać będzie, że Wykonawca deklaruje maksymalny wymagany przez Zamawiającego 

termin realizacji zamówienia, a oferta otrzyma 0 punktów w ramach niniejszego kryterium oceny. 

 

5. Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania określone w każdym kryterium otrzyma 

maksymalną liczbę punktów. Pozostałym wykonawcom, wypełniającym wymagania kryterialne 

przypisana zostanie odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie mniejsza) liczba punktów. Wynik będzie 

traktowany jako wartość punktowa oferty.  

6. Wynik- oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów w 

oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane 

zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, którego 

oferta uzyska najwyższą ilość punktów. 

7. Zamawiający dla potrzeb oceny oferty, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku 

podatkowego dla zamawiającego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie 

dotyczącym wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów, doliczy do przedstawionej w niej ceny należny 

podatek od towarów i usług zgodnie z obowiązującymi w przedmiocie zamówienia przepisami prawa. 

8.  Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej w celu wyboru najkorzystniejszej 

spośród ofert uznanych za ważne, 

 

XIV. Informacje dotyczące zawarcia umowy oraz warunki płatności: 

 

1.Obowiązki Zamawiającego i Wykonawcy terminy płatności oraz istotne postanowienia zostaną ujęte w 

Umowie zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. Wzór Umowy stanowi załącznik nr5. 

 

2.W przypadku, gdy Wykonawca odstąpi od podpisania Umowy z Zamawiającym, możliwe jest 

podpisanie Umowy z kolejnym Wykonawcą, który w postępowaniu uzyskał kolejną najwyższą liczbę 

punktów. 

 

3.Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian w Umowie, jeżeli zmiana ta nie spowoduje 

zmniejszenia albo zwiększenia zakresu zamówienia z zastrzeżeniem ustępu 6 i 7. 

 

4.Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian w Umowie w niżej określonym zakresie, w 

przypadku wystąpienia poniższych okoliczności: 

a) termin wykonania zamówienia: 

- w sytuacji, gdyby zaistniały niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiające realizację 

przedmiotu zamówienia, 

- gdy zajdzie konieczność wykonania robót nieujętych w Dokumentacji projektowej, STWiOR, a których 

wykonanie, niezbędne dla prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, nie jest możliwe w 

umówionym terminie, 

- w razie wystąpienia zdarzeń noszących znamiona siły wyższej, w szczególności klęski żywiołowej, 

epidemii, działań wojennych, strajku generalnego 

- w razie wystąpienia awarii obiektów i urządzeń na terenie realizowanej inwestycji, które wystąpiły z 

przyczyn niezależnych od Wykonawcy, a które uniemożliwiają prawidłowe wykonywanie przedmiotu 

zamówienia, 

- w razie zmiany w obowiązujących przepisach prawa lub aktach administracyjnych, na podstawie, 

których wykonywane są roboty budowlane objęte niniejszym zamówieniem, jeżeli zgodnie z nimi 

konieczne będzie dostosowanie treści Umowy lub sposobu jej wykonywania do aktualnego stanu 

prawnego, 

- w razie wystąpienia konieczności lub celowości wykonania robót zamiennych, przez które należy 

rozumieć roboty objęte zakresem rzeczowym określonym w opisie przedmiotu zamówienia o 

rozwiązaniach i parametrach równorzędnych lub lepszych funkcjonalnie od przyjętych w zamówieniu, 

b)płatności: 
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- nieprzewidziany brak płynności finansowej u Zamawiającego, uzasadniony wyjątkowymi 

okolicznościami, 

- zmiany w obowiązujących przepisach prawa krajowego lub wspólnotowego, jeżeli zgodnie z nimi 

konieczne będzie dostosowanie treści Umowy do aktualnego stanu prawnego, 

c) Rodzaj stosowanych przez wykonawcę materiałów- w szczególności w przypadku wycofania z 

oferowanych przez wykonawcę materiałów ze sprzedaży lub wprowadzenia do obrotu materiałów o 

lepszych parametrach jakościowych; materiały muszą spełniać, co najmniej wymagania określone w 

zapytaniu ofertowym, dokumentacji projektowej i STWiOR, dla dokonania zmiany wymagana jest 

pisemna zgoda Zamawiającego 

d)Wynagrodzenie wykonawcy -w sytuacji o której mowa w § 8 ust. 13 lit.  a umowy tj. złożenie przez 

Zamawiającego oświadczenia o obniżeniu wynagrodzenia wykonawcy proporcjonalnie do zakresu wad w 

przedmiocie zamówienia, w przypadku stwierdzenia podczas odbioru końcowego robót wad nie 

nadających się do usunięcia. 

 

5. Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian w umowie powodujące zmniejszenie zakresu robót, 

jeżeli na skutek wystąpienia okoliczności niemożliwych do przewidzenia w chwili zawarcia umowy do 

prawidłowego wykonania zamówienia wykonanie części prac nim objętych stało się zbędne. 

 

6. Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian w umowie powodujące zwiększenie zakresu robót, jeżeli 

do prawidłowego wykonania zamówienia jest niezbędne wykonanie dodatkowych prac nie objętych 

zamówieniem, a konieczność ich wykonania powstała wskutek wystąpienia okoliczności niemożliwych do 

przewidzenia w chwili zawarcia umowy, przy czym wykonanie: 

a) tych prac jako nowego zamówienia spowodowałoby znaczne zwiększenie kosztów dla zamawiającego 

b) zamówienie jest uzależnione od wykonania tych prac albo bez wykonania tych prac i jest możliwe 

wykonanie zamówienia w całości  

 

7. Zapłata za wykonywany przedmiot zamówienia zostanie dokonana na podstawie protokołu odbioru 

końcowego robót oraz wystawionej przez Wykonawcę faktury, przelewem na do rachunek bankowy 

wykonawcy podane na fakturze, w terminie 30 dni licząc od daty doręczenia jej Zamawiającemu. 

 

 

XV. Informacje dotyczące możliwości powierzenia przez wykonawcę wykonania części zamówienia 

podwykonawcom: 

 

1. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie 

zamierza powierzyć podwykonawcom. Powierzenie wykonania części robót podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec zamawiającego za wykonanie tej części 

robót. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za działania, uchybienia i 

zaniedbania podwykonawcy i dalszego podwykonawcy jak za własne działania, uchybienia lub 

zaniedbania. 

 

2. Zamawiający nie zastrzega części zamówienia, które nie mogą być powierzone podwykonawcom. 

 

3. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień uzależniających uzyskanie przez 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcę zapłaty od Wykonawcy lub podwykonawcy za wykonanie 

przedmiotu umowy o podwykonawstwo od zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia Wykonawcy lub 

odpowiednio od zapłaty przez Wykonawcę wynagrodzenia podwykonawcy. 

 

4. Wykonawca, a także podwykonawca lub dalszy podwykonawca przed zawarciem umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane jest zobowiązany do przedłożenia 

Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo, przy czym podwykonawca lub dalszy 

podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgody Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o 

treści zgodnej z projektem umowy. 
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5. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie 

O podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy podwykonawcy lub 

wiesz czemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy 

lub dalszego podwykonawcy dostawy usługi lub roboty budowlanej. 

 

6. Zamawiający w terminie 5 dni od dnia otrzymania projektu umowy o której mowa w ust. 4, zgłasza 

pisemnie zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, jeżeli nie spełnia od wymagań 

określonych w ust. 3 lub przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określone w ust. 5. 

Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo w wyżej 

wymienionym terminie uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego. 

 

7.Wykonawca podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowiązany do przedłożenia 

Zamawiającemu poświadczone za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 

 

8. Zamawiający w terminie 5 dni od dnia otrzymania poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii 

umowy o której mowa w ust. 7, zgłasza pisemny sprzeciw do tej umowy, jeżeli umowa ta nie spełnia 

wymagań określonych w zapytaniu ofertowym lub przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 

określone w ust. 5. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo w 

wyżej  wymienionym terminie uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego. 

 

9. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia przedkłada Zamawiającemu 

poświadczoną za zgodność z oryginałem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 

są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o 

wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego. Jeżeli termin zapłaty 

wynagrodzenia jest dłuższy niż określone w ust. 5, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa 

go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. 

 

10. Ust. 3-9 stosuje się odpowiednio do zmiany zawartej umowy o podwykonawstwo.  

 

, 

11. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną 

Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku 

uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego 

podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane. 

 

12. Wynagrodzenie o którym mowa w ust. 11 dotyczy wyłącznie należności powstałych po 

zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane, lub po przedłożeniu zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi spełniającej, warunki o których mowa  

w ust. 5. 

 

13. Bezpośrednia zapłata o której mowa w ust. 11 obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez 

odsetek należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

 

14. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwia Wykonawcy zgłoszenie w formie 

pisemnej uwag dotyczących zasady nosi bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub 

dalszego podwykonawcy, o których mowa w ust. 11. 

 

15. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, o 

których mowa w ust. 11 Zamawiający potrąca kwotę wypłacanego wynagrodzenia z wynagrodzenia 

należnego Wykonawcy. 
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XVI. Uwagi końcowe 

1.Zapytanie ofertowe może zostać zmienione przed upływem przewidzianego terminu składnia ofert. W 

zaistniałej sytuacji Zamawiający zamieści informację o zmianie zapytania ofertowego na stronie 

internetowej www.zmigrod.zhp.pl , na Portalu Ogłoszeń prowadzonym przez Agencję Restrukturyzacji i 

Modernizacji Rolnictwa- www.portalogloszen.arimr.gov.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy 

Cieszków, a także wskaże nowy termin składania ofert przedłużony o niezbędny czas do wprowadzenia 

zmian w ofertach, o ile przedłużenie tego terminu jest konieczne z uwagi na istotną zmianę zapytania 

ofertowego polegającą w szczególności na zmianie: 

a) opisu zadania, 

b) warunku udziału w postępowaniu w sprawie wyboru przez Zamawiającego Wykonawcy lub sposobu 

dokonywania oceny spełniania danego warunku w tym postępowaniu, 

c) kryterium oceny ofert, 

 

2.Wykonawcy nie przysługują żadne środki odwoławcze. 

 

3.Niezwłocznie po zakończeniu postępowania w sprawie wyboru wykonawcy Zamawiający udostępni na 

stronach internetowych: www.zmigrod.zhp.pl oraz www.portalogloszen.arimr.gov.pl oraz na tablicy 

ogłoszeń Urzędu Gminy Cieszków, informację o: 

a) wyborze wykonawcy oraz wykaz, o którym mowa w § 8 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 lutego 2018 r. w sprarwie wyboru wykonawców zadań ujętych w 

zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji oraz warunków dokonywania zmniejszeń kwot pomocy oraz 

pomocy technicznej 

b) odrzuceniu wszystkich złożonych ofert, albo 

c) niezłożeniu żadnej oferty albo 

d) zakończeniu tego postępowania bez wyboru żadnej oferty. 

 

 

 

 

 

XVII. Załączniki 
 

Załączniki składające się na integralną cześć zapytania ofertowego. 

Załączniki do zapytania: 
 

1)   Formularz ofertowy - wypełniony i podpisany przez wykonawcę- załącznik nr 1 

2)  Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - załącznik nr 2 

3)   Wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia- załącznik nr 3 

4)   Oświadczenie o przynależności lub braku prznależności do tej samej grupy kapitałowej–złącznik nr4 

5)   Wzór umowy- załącznik nr 5 

6)   Dokumentacja projektowa - załącznik nr 6  

 

 

 

http://www.portalogloszen.arimr.gov.pl/
http://www.zmigrod.zhp.pl/
http://www.portalogloszen.arimr.gov.pl/

