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Zapytanie ofertowe na:

prace budowlane według specyfikacji z zapytania ofertowego

w ramach projektu „Budowa hali magazynowej i składowej”, współfinansowanego ze
środków Unii Europejskiej w ramach „Invest in Pomerania 2020”, Regionalnego

Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.
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SPOSÓB KOMUNIKACJI NA ETAPIE ZAPYTANIA ORAZ WYJAŚNIEŃ

1. Potencjalni wykonawcy mogą zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienia związane z
niniejszym  zapytaniem  w  całym  terminie  od  publikacji  ogłoszenia  do  2  dni  przed
upływem składania ofert, zwłaszcza w zakresie przedmiotu zamówienia. Zamawiający
będzie  udzielał  odpowiedzi  w  przeciągu  maksymalnie  2  dni  roboczych  od  wpływu
zapytania, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert pod
warunkiem  że  wniosek  o  wyjaśnienie  treści  zapytania  ofertowego  wpłynął  do
Zamawiającego  nie  później  niż  do  końca  dnia,  w  którym  upływają  2  dni  do
wyznaczonego terminu składania ofert.

2. Zapytania należy kierować w formie elektronicznej na adres podany w sekcji  „Dane
Zamawiającego”.

3. Odpowiedź wraz z treścią zapytania będzie przesyłana do wszystkich potencjalnych
wykonawców, którzy zadali pytanie w formie elektronicznej oraz zostanie opublikowana
na stronie beneficjenta.



OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia są prace budowlane według poniższej specyfikacji:

1. Wykonanie posadzki hali magazynowej o pow. 996 m2. 

Wymagane zastosowanie 10 cm betonu „chudziak” C 8/10 oraz nawierzchni ze zbrojeniem
-  siatka  mata  zbrojeniowa  FI6,  z  15  cm  betonu  C  30/37.  Posadzka  szlifowana,
wygładzona, frezowana według sztuki murarskiej na posadzkę przemysłową.

2. Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej. 

Na istniejącej wewnętrznej infrastrukturze komunikacyjnej: podbudowa 30cm i kliniec 5 cm.
Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej typ Cegiełka z fazą o grubości 8 cm na drodze
wewnętrznej o pow. 267m2 i wykonanie nawierzchni z kostki brukowej typu Behaton bez
fazy o grubości 8 cm w placu wewnętrznym dojazdowym o pow. 780m2. Wymagane użycie
dodatkowej podbudowy z suchego betonu - podsypki (B7,5) o grubości 5 cm pod kostkę
brukową. Kostka położona z dopasowaniem do istniejących krawężników.

3. Prace opisane wg. pkt 1 i 2 wykonywane będą w m. Rychnowy, powiat Człuchowski,
województwo pomorskie.

4. Pozostałe  dokumenty,  w  tym  decyzje,  wydruk  planu  zagospodarowania  terenu,
dokumentację  techniczną  oraz  inne  dokumenty,  którymi  dysponuje  Zamawiający  a
potencjalny  wykonawca  uzna  za  konieczną/pomocną  Zamawiający  udostępni  w
siedzibie w całym okresie do zakończenia postępowania lub w wersji elektronicznej po
uprzednim zwróceniu się o dokumenty na adres papkadawid@gmail.com.

5. Wykaz kodów CPV zamówienia: 45233222-1, 45432120-1, 45432100-5.

6. Planowany termin zakończenia realizacji zamówienia (realizacji umowy): 15.05.2023 r. 

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OCENA SPEŁNIANIA WARUNKÓW

O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają
wykluczeniu  oraz  spełniają  określone  przez  Zamawiającego  warunki  udziału  w
postępowaniu.

Wykluczeniu podlega podmiot powiązany z Zamawiającym kapitałowo lub osobowo. Przez
powiązania  kapitałowe  lub  osobowe  rozumie  się  wzajemne  powiązania  między
Zamawiającym  lub  osobami  upoważnionymi  do  zaciągania  zobowiązań  w  imieniu

mailto:papkadawid@gmail.com


Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane
z  przeprowadzeniem  procedury  wyboru  wykonawcy  a  wykonawcą,  polegające  w
szczególności na:

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów
prawa  lub  nie  został  określony  przez  Zamawiającego  (zamawiający  określa  próg  na
poziomie jak we wstępie, tj. 10%),

c)  pełnieniu  funkcji  członka  organu  nadzorczego  lub  zarządzającego,  prokurenta,
pełnomocnika,

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w
linii  prostej,  pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii
bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Warunek  ten  uważa  się  za  spełniony,  jeśli  Wykonawca  złoży  stosowne  oświadczenie
stanowiące Załącznik Nr 2 do niniejszego zapytania.

O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca spełniający łącznie następujące
warunki: 

a) posiada wpis do Ewidencji Działalności Gospodarczej/Krajowego Rejestru Sądowego 

lub jego odpowiednik w kraju Wykonawcy, 

b)  posiada  uprawnienia  do  wykonywania  określonej  działalności  lub  czynności,  jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,  

Warunek  ten  uważa  się  za  spełniony,  jeśli  Wykonawca  złoży  stosowne  oświadczenie
stanowiące Załącznik Nr 2 do niniejszego zapytania.

KRYTERIA OCENY OFERT WRAZ Z OPISEM

Kryterium 1: cena netto – waga 90 %
Kryterium 2: okres gwarancji wyrażony w miesiącach – waga 10%

Kryterium nr 1: C = (Cn/Co)x90 pkt C – przyznane punkty Cn – najniższa cena
ofertowa netto Co –cena oferty ocenianej netto. 
Maksymalna liczba punktów, która może zostać przyznana Wykonawcy w ocenie
ww. kryterium wynosi 90 pkt. 

Kryterium nr 2: G = (Go/Gn)x10 pkt G –przyznane punkty Go – okres gwarancji
oferty badanej Gn – najdłuższy okres gwarancji.
Maksymalna liczba punktów, która może zostać przyznana Wykonawcy w ocenie
ww. kryterium wynosi 10 pkt. 



Jeżeli  oferenci  zaoferują  taką  samą  cenę  Zamawiający  wezwie  Oferentów  do
złożenia ofert dodatkowych, w których zaoferować będą mogli nową cenę.

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY

Ofertę należy przygotować zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

Oferta powinna zawierać:

-  nazwę  Oferenta  (potencjalnego  wykonawcy),  NIP,  REGON,  dane  teleadresowe  i
kontaktowe,

- datę sporządzenia oferty,

-  cenę  netto  i  brutto  wyrażoną  w  złotych  polskich  a  także  wartość  podatku  VAT,  z
dokładnością do 2 miejsc po przecinku jeśli wymagane,

- termin gwarancji na wykonane prace wyrażony w miesiącach/latach,

- termin związania ofertą wynoszący minimum 60 dni,

-  podpis  osoby  upoważnionej  do  reprezentowania  Oferenta  lub  Oferentów  (także
załączniki),

- fakultatywnie określone mogą zostać warunki płatności.

Ofertę można sporządzić z wykorzystaniem Załącznika Nr 1 – formularza ofertowego.

Do oferty należy dołączyć:

- Oświadczenie o braku powiązań i spełnianiu warunków (Załącznik Nr 2),

- fakultatywnie odpis z KRS lub wydruk z CEiDG o ile dane potencjalnego wykonawcy nie
są ujawnione w oficjalnych systemach pozwalających uzyskać dane.

Oferty należy składać w formie pisemnej w języku polskim. Każdy dokument składający się
na  ofertę  sporządzony  w  innym  języku  niż  język  polski  winien  być  złożony  wraz  z
tłumaczeniem na język  polski,  poświadczonym  przez Wykonawcę.  W razie  wątpliwości
uznaje się, iż wersja polskojęzyczna jest wersją wiążącą.

Potencjalny wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Przed upływem terminu składania
ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty lub ją wycofać. Zmiany w
ofercie lub jej  wycofanie winny być doręczone Zamawiającemu na piśmie pod rygorem
nieważności przed upływem terminu składania ofert. 



Wykonawcy,  którzy  przystępują  do  postępowania  wspólnie  składają  ofertę  wspólną  z
podaniem danych każdego z nich. Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie  zamówienia  zostanie  wybrana,  Zamawiający  może  żądać  przed  zawarciem
umowy  w  sprawie  realizacji  przedmiotowego  zamówienia,  okazania  umowy  regulującej
współpracę tych Wykonawców.

Cena oraz treść oferty muszą uwzględniać  wszystkie  wymagania niniejszego zapytania
ofertowego  oraz  obejmować  wszelkie  koszty  związane  z  terminowym  i  prawidłowym
wykonaniem  przedmiotu  zamówienia  oraz  warunkami  i  wytycznymi  stawianymi  przez
Zamawiającego,  odnoszącymi  się  do przedmiotu  zamówienia.  Wszelkie  upusty,  rabaty,
winny być od razu ujęte w obliczaniu ceny, tak by wyliczona cena za realizację przedmiotu
zamówienia była ceną ostateczną, bez konieczności dokonywania przez Zamawiającego
przeliczeń i innych działań w celu jej określenia.

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

Ofertę wraz z kompletem załączników należy złożyć w terminie do dnia 24.03.2023 r., do
godz. 15:00 (decyduje termin wpływu do Zamawiającego) w formie papierowej (składanej
w siedzibie wnioskodawcy pod adresem określonym w sekcji „dane zamawiającego” lub w
formie elektronicznej (skan wydrukowanych i podpisanych dokumentów) na adres e-mail
Zamawiającego podany w sekcji „dane zamawiającego”.

Oferty złożone po terminie zostaną odrzucone.

WARUNKI ZMIANY UMOWY

Zamawiający  przewiduje  możliwość  dokonania  zmian  postanowień  zawartej  umowy  w
stosunku  do  treści  oferty,  na  podstawie  której  dokonano  wyboru  wykonawcy,  w
szczególności w następującym zakresie i w następujących przypadkach:

1. Termin  realizacji –  maksymalnie  o  czas  niezbędny  do  wznowienia  realizacji
przedmiotu umowy po ustaniu okoliczności, na skutek których doszło do zawieszenia
realizacji przedmiotu umowy – w następujących przypadkach:

a)  opóźnienia  organów  administracji  publicznej  w  wydaniu  decyzji  administracyjnych,
uzgodnień,  ekspertyz  lub  innych  aktów  administracyjnych  niezbędnych  do  wykonania
przedmiotu Umowy, pomimo spełnienia przez Wykonawcę warunków ich uzyskania, w tym
przede wszystkim złożenia przez Wykonawcę prawidłowego i kompletnego wniosku o ich
wydanie,

b)  konieczności  uzyskania  wyroku  sądu  lub  innego  orzeczenia  sądu  albo  organu
administracji  publicznej,  którego  uzyskanie  nie  było  przewidziane  w  opisie  przedmiotu
zamówienia  (ani  w  żadnym  innym  dokumencie  stanowiącym  element  dokumentacji
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego), a jest niezbędne celem wykonania
obowiązków Wykonawcy wynikających z Umowy,

c)  wystąpienia osób trzecich z roszczeniami lub ujawnienia się roszczeń osób trzecich,
które  uniemożliwiają  dalsze  wykonanie  przedmiotu  zamówienia,  w  szczególności
uzyskanie  odpowiednich  decyzji,  zezwoleń,  uzgodnień  wydawanych  przez  organy
administracji publicznej, a także uzyskanie warunków przyłączeniowych od gestorów sieci,



d)  wszczęcia  przez jakikolwiek  podmiot  postępowania  sądowego lub administracyjnego
uniemożliwiającego  wykonanie  przedmiotu  Umowy przez  Wykonawcę,  w  szczególności
wstrzymujące możliwość uzyskania  odpowiednich decyzji  administracyjnych,  uzgodnień,
zezwoleń,  ekspertyz  lub  innych  aktów  administracyjnych  niezbędnych  do  wykonania
przedmiotu Umowy,

e) zmiany warunków technicznych gestorów sieci, w szczególności sieci energetycznych,
gazowych,  wodociągowo-kanalizacyjnych,  co  uniemożliwia  realizację  przez  Wykonawcę
obowiązków wynikających z Umowy,

f)  opóźnienia  gestorów sieci  w zakresie  wydania  warunków przyłączeniowych,  pomimo
spełnienia przez Wykonawcę wszystkich warunków ich otrzymania,

g) zmian obowiązujących przepisów prawa wpływających na termin wykonania przedmiotu
Umowy,  w  tym  w  szczególności  nałożenia  na  Wykonawcę  obowiązku  uzyskania
dodatkowych decyzji administracyjnych, uzgodnień, zezwoleń, ekspertyz lub innych aktów
administracyjnych niezbędnych do wykonania przedmiotu Umowy, których uzyskanie nie
było konieczne na etapie składania ofert,

h)  wystąpienia  warunków  siły  wyższej,  które  uniemożliwiły  wykonanie  Umowy  w
dotychczas ustalonym terminie – termin wykonania Umowy może ulec zmianie o czas, o
jaki  wyżej  wskazane  okoliczności  wpłynęły  na  termin  wykonania  Umowy  przez
Wykonawcę, to jest uniemożliwiły Wykonawcy terminową realizację przedmiotu Umowy.

2. Zmiany terminu płatności na korzyść Zamawiającego – w przypadku gdy strony
zgodzą się na zmianę terminu określonego w przyszłej umowie o nie dłużej niż 30 dni.

POZOSTAŁE INFORMACJE

Cena oraz treść oferty muszą uwzględniać  wszystkie  wymagania niniejszego zapytania
ofertowego  oraz  obejmować  wszelkie  koszty  związane  z  terminowym  i  prawidłowym
wykonaniem  przedmiotu  zamówienia  oraz  warunkami  i  wytycznymi  stawianymi  przez
Zamawiającego, odnoszącymi się do przedmiotu zamówienia.

Zamawiający  nie  dopuszcza  możliwości  składania  ofert  częściowych,  nie  przewiduje
możliwość złożenia oferty wariantowej.

Zmiany treści zapytania ofertowego oraz wyjaśnienia udzielone przez Zamawiającego na
zapytania Wykonawców stają się integralną częścią zapytania ofertowego i są wiążące dla
Wykonawców.

W  toku  badania  i  oceny  ofert  Zamawiający  może  żądać  od  Wykonawców  wyjaśnień
dotyczących treści złożonych ofert  albo uzupełnienia braków oferty w określonym przez
Zamawiającego terminie.  W razie braku złożenia  wyjaśnień lub nieuzupełnienia  braków
oferty w wskazanym terminie oferta zostanie odrzucona.



Wniesienie wadium nie jest wymagane.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy nie jest wymagane.

W przypadku unieważnienia niniejszego postępowania Wykonawcy nie przysługują żadne
roszczenia  wobec  Zamawiającego  z  jakiegokolwiek  tytułu  związanego  z  realizacją
niniejszego postępowania. Od wyniku postępowania nie przysługują środki odwoławcze.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Niniejsze  postępowanie  realizowane  jest  zgodnie  z  Wytycznymi  dla  Grantobiorców
dotyczących  udzielania  zamówień  w  ramach  Regionalnego  Programu  Operacyjnego
Województwa  Pomorskiego  na  lata  2014-2020,  obowiązującego  w  dniu  upublicznienia
Zapytania. W przypadku wątpliwości co do poszczególnych treści Zapytania decydujące
będą rozstrzygnięcia podyktowane powyższymi wytycznymi. 

Zamawiający  zastrzega  sobie  możliwość  zmiany  zapytania  ofertowego  przed  upływem
terminu składania ofert oraz do unieważnienia postępowania w każdym czasie bez podania
przyczyny. W przypadku unieważnienia postępowania Wykonawcy nie przysługuje żadne
roszczenie w stosunku do Zamawiającego.

Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane ze złożeniem oferty, niezależnie od wyniku
postępowania.  Zamawiający  nie  odpowiada  za koszty  poniesione  przez  Wykonawcę w
związku z przygotowaniem i złożeniem oferty.

W ramach wykonania niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w
szczególności  będą  zbierane  następujące  dane  osobowe:  imiona  i  nazwiska,  miejsce
pracy,  stanowisko  służbowe,  dane  kontaktowe,  dodatkowe  dane  osobowe,  o  ile  będą
niezbędne do realizacji niniejszego postepowania i nie będą naruszały praw i wolności tych
osób. Zamawiający oświadcza, że jest administratorem danych w rozumieniu art. 4 pkt. 7
RODO,  przetwarzanych  w celu  związanym  z  postępowaniem  o  udzielenie  zamówienia
publicznego. Składając ofertę Wykonawca jest świadomy powyższego i wyraża zgodę na
rozwiązania zgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa. 

WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW

1. Załącznik Nr 1 – Formularz ofertowy.



2. Załącznik Nr 2 – Oświadczenie o braku powiązań i spełnianiu warunków udziału.


