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Straszydle, 27.07.2020 r. 
 
 
ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE ROBÓT BUDOWLANYCH W POSTACI „BUDOWY 
BUDYNKU SANATORYJNO-REHABILITACYJNO-WYPOCZYNKOWEGO Z WEWNĘTRZNYMI 
INSTALACJAMI ORAZ TOWARZYSZĄCĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ” 
 
 
Zamawiający: 
ERINWEST DAMIAN ROGALSKI 
Straszydle 343A 
36-043 STRASZYDLE 
NIP 5170063516, REGON 180254880 
 
 
ERINWEST Damian Rogalski zaprasza do złożenia oferty na wykonanie robót budowlanych w 
postaci budowy budynku sanatoryjno-rehabilitacyjno-wypoczynkowego z wewnętrznymi 
instalacjami oraz towarzyszącą infrastrukturą techniczną w ramach projektu pn. „STARA 
WARZELNIA” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś 
priorytetowa 1 Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.3.2 Tworzenie sieciowych 
produktów przez MŚP, Wniosek o dofinansowanie projektu nr: POPW.01.03.02-18-0011/20. 
 
Postępowanie prowadzone jest w formie zapytania ofertowego zgodnie z zasadą 
konkurencyjności obowiązującą w ramach Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków 
w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 
Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. 
 

I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane 
 

1. Nazwa zamówienia: 
Budowa budynku sanatoryjno-rehabilitacyjno-wypoczynkowego z wewnętrznymi instalacjami w 
tym instalacją gazową i wentylacji mechanicznej, budowę oczyszczalni ścieków wraz z 
przyłączem kanalizacji sanitarnej, przyłącza wodociągowego, doziemnego odcinka instalacji 
elektroenergetycznej, oświetlenia terenu oraz budowę parkingu na działkach nr ewid. 646, 649 w 
miejscowości Baryczka, gm. Niebylec. 

2. Roboty budowlane stanowiące Przedmiot zamówienia zostaną wykonane w oparciu o 
zatwierdzony projekt budowlany oraz prawomocną decyzję pozwolenia na budowę nr 
547/2018 z dnia 14.12.2018 r. wydaną przez Starostę Strzyżowskiego. 

3. Zamówienie obejmuje realizację następujących prac: 
 Roboty ziemne i fundamenty 

o Roboty ziemne 
o Fundamenty 
o Ściany fundamentowe, izolacje 

 Stan surowy otwarty 
o Konstrukcja nadziemia wykonywana kompleksowo 
o Ściany nadziemia 
o Dach konstrukcja 
o Pokrycie dachu 

 Roboty wykończeniowe wewnętrzne 
o Podłoża i posadzki 
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o Tynki, zabudowy, wykończenie ścian i sufitów 
o Stolarka drzwiowa wewnętrzna 

 Elewacja, stolarka i ślusarka zewnętrzna 
o Stolarka okienna i drzwiowa zewnętrzna 
o Elewacja 

 Zagospodarowanie terenu wraz z montażem punktów elektrycznych 
o Zagospodarowanie terenu 
o Oświetlenie zewnętrzne 

 Instalacje elektryczne wewnętrzne 
o Instalacje elektryczne okablowanie 
o Rozdzielnie elektryczne 
o Instalacja połączeń wyrównawczych 
o Montaż osprzętu elektrycznego 
o Montaż opraw 
o Instalacje niskoprądowe 
o Instalacja odgromowa 

 Instalacje sanitarne wewnętrzne 
o Instalacja wentylacji i klimatyzacji 
o Instalacja gazowa 
o Kotłownia 
o Instalacja c.o. 
o Instalacja wod.-kan. 
o Instalacja hydrantowa 

 Instalacje sanitarne zewnętrzne wraz z białym montażem 
 

4. Wspólny słownik zamówień (CPV):  
45000000-7 - Roboty budowlane 
45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych 
lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 
45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 
 

5. Dokumentacja projektowa składająca się z projektu budowlanego oraz projektu 
wykonawczego i przedmiaru robót udostępniona zostaje na stronie internetowej 
Zamawiającego http://www.solankowe-zacisze.pl/. 

6. Dokumentacja projektowa precyzuje szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 
7. Ewentualne wskazania w dokumentacji projektowej nazw własnych producentów, typów 

urządzeń czy materiałów należy traktować jako definiujące minimalne wymagania 
materiałowe. Dopuszcza się zmianę systemów, materiałów i producentów urządzeń na 
równoważne w stosunku do założonych w dokumentacji projektowej, pod warunkiem 
spełnienia wymagań stawianych im w projekcie, niepogorszeniu ich parametrów, 
zachowania celu, któremu mają służyć. 

8. Realizacja przedmiotu zamówienia musi odbyć się zgodnie ze sztuką budowlaną, 
normami technicznymi i w sposób umożliwiający odbiór inwestycji.  

 
II. TERMIN REALIZACJI PROJEKTU 
1. Termin rozpoczęcia realizacji zamówienia: w ciągu 2 tygodnie od dnia podpisania 

umowy o realizację robót budowlanych, jednak nie później niż 1 września 2020 r. 
2. Termin zakończenia realizacji zamówienia: 31.01.2022 r. 

 
III. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

Do postępowania zostaną dopuszczeni oferenci spełniający następujące warunki: 

http://www.solankowe-zacisze.pl/
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1. Posiadają doświadczenie w zakresie wykonania jako generalny wykonawca: 
a) Co najmniej 3 robót budowlanych o wartości nie niższej niż 5 000 000,00 PLN (pięć 

milionów złotych) netto, 
b) Co najmniej 3 robót budowlanych w zakresie budowy obiektów usługowych o 

powierzchni użytkowej co najmniej 1000 m2 każdy 
w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert 
Firmy, które jako podwykonawcy odpowiadali za fragmentaryczną realizację części ww. robót 
budowlanych NIE SPEŁNIAJĄ WW. KRYTERIUM.  

2. Posiadają odpowiednie zaplecze kadrowe, w tym co najmniej jedną osobą posiadającą co 
najmniej 5 letnie doświadczenie przy wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych 
w budownictwie, w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,  oraz 
posiadającą doświadczenie na stanowisku kierownika budowy, który kierował co 
najmniej 2 budowami polegającymi na budowie obiektu o wartości co najmniej 
5 000 000,00 PLN netto każda. 

3. Oferent posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 
działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 
5 000 000,00 PLN 

4. Udzielą co najmniej 36 miesięcznej gwarancji jakości na wykonanie robót budowlanych. 
5. Nie zalegają z należnościami z tytułu podatków i opłat lub składek na ubezpieczenie 

społeczne lub zdrowotne 
6. Wykonawca posiada zdolność finansową lub kredytową na kwotę nie mniejszą niż 2 

500 000 PLN. Przez zdolność kredytową należy rozumieć dokument wskazujący, iż 
zdolność kredytowa została poprzedzoną pozytywną oceną zdolności kredytowej 
realizowaną przez instytucję finansową. Przez zdolność finansową należy rozumieć 
posiadanie środków na koncie 

7. Nie zachodzą wobec Wnioskodawcy przesłanki do wszczęcia postępowania 
upadłościowego lub likwidacyjnego. 

8. Wpłacą wadium zgodnie z punktem VII. niniejszego zapytania ofertowego. 
9. Nie są powiązaniu z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo, tzn. nie występują 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 procedury 
wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na: 

a. Uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 
b. Posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, 
c. Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 

pełnomocnika, 
d. Pozostawaniu w związku z małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub 

powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej 
do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 

10. Wykonawca winien realizować prace budowlane stricte z założonym projektem 
budowlanym. Wszelkie zmiany i odstępstwa od projektu budowlanego mogą być 
wprowadzone wyłącznie na podstawie pisemnej zgody Zamawiającego. Zamawiający do 
proponowanych zmian odniesie się w ciągu 7 dni od daty otrzymania pisma w tym 
zakresie. W żaden sposób czas związany na udzielenie odpowiedzi na pisma wykonawcy 
nie wydłuża terminu realizacji umowy. 

11. W przypadku zmian materiałów budowlanych na analogiczne materiały (o co najmniej 
zbliżonych parametrach) obowiązkiem Wykonawcy jest wykazać, iż proponowane 
materiały są co najmniej tej samej jakości, co wskazane w projekcie budowlanym. W 
sytuacji, gdy Zamawiający lub wskazany przez niego biegły uznają, iż materiały są niższej 
jakości (posiadają gorsze parametry) wówczas dochodzić będzie do obniżenia 
wynagrodzenia Wykonawcy na podstawie różnic cenowych materiałów wyliczonych na 
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podstawie średnich cen w 3 hurtowniach budowlanych wyznaczonych przez 
Zamawiającego. 

 
Zamawiający dokona oceny spełnienia wyżej opisanych warunków udziału Wykonawcy w 
postępowaniu wg formuły spełnia/nie spełnia na podstawie dokumentów załączonych do 
formularza ofertowego i oświadczeń. Brak któregokolwiek z wymaganych dokumentów lub 
załączenie ich w niewłaściwej formie lub niezgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszym 
zapytaniu ofertowym będzie skutkowało odrzuceniem oferty, z wyjątkiem oferty Wykonawcy 
powiązanego osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym, który zostanie wykluczony z niniejszego 
postępowania ofertowego. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie muszą dostarczyć 
Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostały 
określone w punkcie VI. Wymagane dokumenty. 
 

IV. KRYTERIA WYBORU OFERTY 
Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą, zgodnie z poniższymi kryteriami: 

a) Cena – 40% 
b) Gwarancja – 40% 
c) Czas realizacji robót budowlanych – 20% 

 
V. OPIS SPOSOBU PRZYZNAWANIA PUNKTACJI ZA SPEŁNIENIE DANEGO 

KRYTERIUM OCENY OFERTY 
Ocena oferty zostanie obliczona z wykorzystaniem następującego wzoru: 
Ocena = A + B + C, gdzie: 
Ad. A. Kryterium Cena zostanie obliczone wg następującego wzoru: 
 
(najniższa zaproponowana cena za wykonanie przedmiotu zamówienia / cena badanej oferty za 
wykonanie przedmiotu zamówienia) x 40 punktów. 
 
Przy czym, jeżeli cena oferty wyda się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i 
budzić wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie 
z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub wynikającego z odrębnych przepisów, w 
szczególności jest niższa od 30% od wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen 
wszystkich ofert. 
Zamawiający zwróci się o udzielenie wyjaśnień w określonym terminie dotyczących elementów 
oferty mających wpływ na wysokość ceny. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco 
niskiej ceny, spoczywa na Wykonawcy. Zamawiający oceniając wyjaśnienia, bierze pod uwagę 
obiektywne czynniki, w szczególności oszczędność metody wykonania zamówienia, wybrane 
rozwiązania techniczne, wyjątkowo sprzyjające warunki wykonania zamówienia dostępne dla 
Wykonawcy, oryginalność projektu wykonawcy oraz wpływ pomocy publicznej udzielonej na 
podstawie odrębnych przepisów. 
Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena 
wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco  niską cenę w 
stosunku do przedmiotu zamówienia. 
 
Maksymalna liczba punktów, jakie może otrzymać oferta w tym kryterium wynosi: 40 punktów. 
 
Ad. B. Kryterium Gwarancja zostanie obliczone wg następującego wzoru: 
 (zaproponowany okres gwarancji na roboty budowlane będące przedmiotem niniejszego 
zapytania oferowego w badanej ofercie/najdłuższy zaproponowany okres gwarancji na roboty 
budowlane będące przedmiotem niniejszego zapytania oferowego) x 40 punktów. 
 
Minimalny okres gwarancji: 36 m-cy 
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Okres gwarancji jest liczony od prawomocnego dopuszczenia do użytkowania obiektu będącego 
przedmiotem wykonywanych robót budowlanych 
 
Maksymalna liczba punktów, jakie może otrzymać oferta w tym kryterium wynosi: 40 punktów. 
 
Ad. C. Kryterium Czas realizacji robót budowlanych1 zostanie obliczone wg następującego 
wzoru: 
(najkrótszy zaproponowany czas wykonania przedmiotu zamówienia/zaproponowany czas 
wykonania przedmiotu zamówienia badanej oferty za wykonanie przedmiotu zamówienia) x 20 
punktów. 
 
Maksymalny czas realizacji robót budowlanych to 17 miesięcy (wrzesień 2020 – styczeń 2022). 
Maksymalna liczba punktów, jakie można otrzymać oferta w tym kryterium wynosi: 20 punktów. 
 
Łączna ocena ofert: 
Punkty uzyskane przez ofertę w ocenie oferty w Kryterium A, Kryterium B oraz Kryterium C 
zostaną dodane do siebie i na tej podstawie zostanie obliczona łączna ocena oferty. Oferta w 
łącznej ocenie oferty może uzyskać maksymalnie 100 pkt. 
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta uzyska największą ilość punktów w 
łącznej ocenie ofert (łączna suma punktów uzyskanych przez Wykonawcę w kryterium A, B i C). 
Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.  
 
W przypadku zaistnienia sytuacji, gdzie dwóch Wykonawców uzyskano tę samą liczbę punktów 
zostanie wyłoniona oferta Wykonawcy z dłuższym terminem gwarancji. W przypadku odmowy 
podpisania umowy przez wybranego Wykonawcę, Zamawiający może zawrzeć umowę z 
Wykonawcą, który spełnia wymagania zapytania ofertowego i którego oferta uzyskała kolejno 
najwyższą liczbę punktów. 
 

VI. WYMAGANE DOKUMENTY 
Oferent, aby mógł ubiegać się o realizację powyższej budowy musi złożyć następujące dokumenty: 

1. Formularz ofertowy – załącznik nr 1 do zapytania ofertowego 
2. Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Oferentem a 

Zamawiającym – załącznik nr 2 do zapytania ofertowego 
3. Wykaz doświadczenia – załącznik nr 3 do zapytania ofertowego wraz z dokumentami 

potwierdzającymi ich należyte wykonanie (np. Listy referencyjne, referencje, protokoły 
odbioru), 

4. Wykaz osób przewidzianych do realizacji zadania – załącznik nr 4 do zapytania 
ofertowego wraz z dokumentami/świadectwami kwalifikacyjnymi potwierdzającymi 
uzyskanie uprawnień budowlanych (kierownik budowy), 

5. Kosztorys ofertowy, 
6. Aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego lub wypis z centralnej ewidencji i 

informacji o działalności gospodarczej lub inny dokument zaświadczający o prowadzonej 
działalności, nie starszy niż trzy miesiące, 

7. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, że 
Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał 
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności 
lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie 
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem składania ofert, 

8. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 
potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie 

                                                           
1 Czas realizacji robót budowlanych należy podać w dniach. 
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zdrowotne i społeczne lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, 
odroczenie lub rozłożenia na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości 
wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed 
upływem składania ofert, 

9. Zaświadczenie z instytucji ubezpieczeniowej o posiadaniu ubezpieczenia od 
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z 
przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 3 000 000,00 PLN, 

10. Dokumenty potwierdzające Wykonawca posiada zdolność finansową lub kredytową na 
kwotę nie mniejszą niż 2 500 000 PLN.  

11. Potwierdzenie wpłaty wadium. 
 
Powyższe załączniki należy przedstawić w oryginale lub poświadczyć za zgodność z oryginałem. 
Potwierdzenia za zgodność dokonuje osoba do tego upoważniona, która podpisuje ofertę. W 
przypadku przedstawienia kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem wybrany 
Wykonawca będzie zobowiązany przed podpisaniem umowy do przedstawienia oryginałów tych 
dokumentów. W przypadku złożonych oświadczeń na poziomie podpisywania umowy 
Zamawiający może żądać przedstawienia dodatkowych dokumentów potwierdzających zgodność 
oświadczeń ze stanem faktycznym. 
 

VII. WADIUM 
a) Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swoją ofertę wadium w wysokości 

150 000,00 PLN (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) 
b) Oferta zostanie odrzucona jeżeli przed upływem terminu składania ofert nie zostanie 

wniesione wadium lub zostanie wniesione w sposób nieprawidłowy 
c) Wadium może zostać wniesione w następujących formach: 

a. Pieniądz, 
b. Poręczenia bankowe lub poręczenia spółdzielczej kasy, oszczędnościowo-

kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 
c. Gwarancjach bankowych, 
d. Gwarancjach ubezpieczeniowych, 
e. Poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt. 2 

ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 
Przedsiębiorczości (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 110). 

d) W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja 
powinna zostać sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać co 
najmniej następujące elementy: 

a. Nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), 
gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz 
wskazanie ich siedzib, 

b. Określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją, 
c. Kwotę gwarancji, 
d. Termin ważności gwarancji, 
e. Nieodwołalne i bezwarunkowe, na pierwsze pisemne żądanie zobowiązanie 

gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji jeżeli Wykonawca, którego oferta została 
wybrana: 

i. Odmówił podpisania umowy w sprawie udzielenia zamówienia na 
warunkach określonych w ofercie, 

ii. Zawarcie umowy w sprawie zamówienia stało się niemożliwe z przyczyn 
leżących po stronie Wykonawcy, w szczególności w sytuacji gdy 
Wykonawca nie dostarczył dokumentów wymaganych w Zapytaniu 
ofertowym, 
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e) Wadium wnoszone w innej formie niż pieniądz, musi posiadać ważność co najmniej do 
końca terminu związania Wykonawcy, złożoną przez niego ofertą. Wniesienie wadium o 
krótszym terminie ważności skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy. 

f) W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie pieniądza Zamawiający uzna 
wadium za skuteczne, tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego 
potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert tj. 
najpóźniej – 11.08.2020 r., godzina 14:59:59). Wadium należy wnieść na wskazany przez 
Zamawiającego  rachunek bankowy prowadzony przez BS Tyczyn o numerze IBAN 81 
9164 0008 2001 0009 3158 0001. Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą. 
Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty kserokopię wpłaty wadium z 
potwierdzeniem dokonanego przelewu. Na poleceniu przelewu należy wpisać: „Wadium 
zabezpieczające ofertę …….. 2  – ZAPYTANIE OFERTOWE DOT. BUDOWY BUDYNKU 
SANATORYJNO-REHABILITACYJNO-WYPOCZYNKOWEGO Z WEWNĘTRZNYMI 
INSTALACJAMI ORAZ TOWARZYSZĄCĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ – ERINWEST 
DAMIAN ROGALSKI“.  

g) Jeżeli wadium jest wnoszone w innej formie, do oferty należy dołączyć oryginał gwarancji 
albo poręczenia (warunek konieczny), 

h) Zamawiający zatrzyma wadium, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana 
odmówi zawarcia umowy na warunkach określonych w niniejszym zapytaniu ofertowym 
lub zawarcie umowy w sprawie zamówienia stało się niemożliwe z przyczyn leżących po 
stronie Wykonawcy, w szczególności w sytuacji gdy Wykonawca nie dostarczył 
dokumentów wymaganych w Zapytaniu ofertowym. 

i) W przypadku wyłonienia Wykonawcy wniesione wadium zostanie zwrócone 
niezwłocznie po podpisaniu umowy z wyłonionym Wykonawcą.  

j) Zamawiający zwraca wniesione wadium Wykonawcom, których oferty nie zostały 
wybrane, niezwłocznie (do 7 dni od daty upublicznienia informacji o wynikach 
postępowania ofertowego) po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu 
postępowania. 

k) Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę 
przed upływem terminu składania ofert oraz złożenia wniosku o zwrot wadium. 

 
VIII. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA I SKŁADANIA OFERT 
1. Ofertę należy przedstawić na załączonym do zapytania ofertowego formularzu, 
2. Nieodłączny element oferty stanowią załączniki wymagane w pkt. VI. niniejszego 

zapytania ofertowego wraz z wymaganymi dokumentami. Do dokumentacji należy 
bezwzględnie załączyć kosztorys ofertowy sporządzony zgodnie z wytycznymi 
określonymi w punkcie XIV. Wytyczne dot. Sporządzenia kosztorysu ofertowego. 

3. Oferta może być wypełniona odręcznie lub komputerowo, jednak w przypadku 
wypełnienia odręcznego należy tego dokonać dużymi drukowanymi literami w sposób 
czytelny.  

4. Oferta musi być podpisana przez osobę do tego upoważnioną, która widnieje w Krajowym 
Rejestrze Sądowym, wypisie z centralnej ewidencji i informacji o działalności 
gospodarczej lub innym dokumencie zaświadczającym o jej umocowaniu prawnym. W 
razie podpisania oferty przez osobę nie upoważnioną – wymagane jest przedłożenie do 
oferty pełnomocnictwa. 

5. Postępowanie ofertowe prowadzone jest w języku polskim. Zamawiający nie wyraża 
zgody na składanie oferty, oświadczeń i innych dokumentów w języku innym, niż polski, 
jeżeli nie towarzyszy im tłumaczenie na język polski. 

6. Wszystkie strony oferty wraz z załącznikami muszą być trwale spięte. 

                                                           
2 Należy wpisać nazwę oferenta 
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7. Zamawiający odrzuci ofertę niespełniającą warunków formalnych lub złożoną po 
terminie. Wykonawcy z tego tytułu nie przysługują żadne roszczenia. 

8. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych. 
9. Każdy z Wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę. 
10. Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonywania zmian warunków zapytania 

ofertowego. 
11. Wykonawca może zwracać  się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści i zakresu Zapytania 

ofertowego. Zamawiający udzieli wyjaśnień na zapytanie bez zbędnej zwłoki, dostarczając 
wyjaśnienie Wykonawcy, który zadał pytanie, a także umieszczając treść  odpowiedzi na 
stronie internetowej i w bazie konkurencyjności. Zamawiający udzieli wyjaśnień  jeżeli 
zapytanie zostanie złożone nie później niż  do końca dnia, w którym upływa połowa 
pierwotnego wyznaczonego terminu składania ofert. Zamawiający zastrzega sobie 
możliwość nie udzielenia odpowiedzi na zapytanie dostarczone do Zamawiającego po 
terminie wskazanym w zdaniu poprzedzającym. 

12. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia postępowania 
ofertowego oraz do zakończenia postępowania ofertowego bez wyboru wykonawcy, bez 
podania przyczyn. 

13. W toku oceny i badania ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień 
dotyczących treści złożonych ofert i załączonych dokumentów. 

 
Jeżeli złożona oferta nie będzie zawierała któregokolwiek z obowiązujących elementów 
wymaganych w powyższych punktach, zostanie odrzucona.  
 
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, opieczętowanej pieczęcią firmową Wykonawcy, 
adresem Zamawiającego podanym powyżej oraz zapisem: „OFERTA NA BUDOWĘ BUDYNKU 
SANATORYJNO-REHABILITACYJNO-WYPOCZYNKOWEGO Z WEWNĘTRZNYMI INSTALACJAMI 
ORAZ TOWARZYSZĄCĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ”. 
 
Ofertę należy złożyć osobiście lub za pomocą poczty/kuriera w siedzibie firmy, tj. 36-043 
Straszydle 343A. 
 
Ofertę zgodną z załączonym formularzem i niniejszym zapytaniem ofertowym należy złożyć w 
terminie do dnia 11.08.2020 r. do godziny 15:00. 
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego po terminie składania ofert. Termin otwarcia 
ofert: 11.08.2020 r. godzina 17:30. 
 
Osoba do kontaktu z Wykonawcami: Damian Rogalski, e-mail: damian_rogalski@wp.pl  
 

IX. INFORMACJA O UPUBLICZNIENIU ORAZ WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ 
OFERTY 

1. Niniejsze zapytanie ofertowe zostało zamieszczone na stronie Zamawiającego pod 
adresem http://www.solankowe-zacisze.pl/ oraz na portalu Baza Konkurencyjności pod 
adresem www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl. 

2. Decyzja o wyborze Wykonawcy zostanie umieszczona na stronie internetowej 
Zamawiającego pod adresem http://www.solankowe-zacisze.pl/ oraz na portalu Baza 
Konkurencyjności pod adresem www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl. 

3. Zamawiający sporządzi pisemny protokół z wyboru najkorzystniejszej oferty. 
 

X. INFORMACJE DODATKOWE 
1. Złożenie oferty nie powoduje powstania żadnych zobowiązań wobec stron. Oferty 

przygotowywane są na koszt Wykonawcy. Każdy z Wykonawców może złożyć tylko jedną 
ofertę. 

mailto:damian_rogalski@wp.pl
http://www.solankowe-zacisze.pl/
http://www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/
http://www.solankowe-zacisze.pl/
http://www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/
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2. Wykonawca zobowiązany jest do podania ceny za realizację przedmiotu zamówienia 
zgodnie z formularzem ofertowym. 

3. Podana w ofercie cena musi być wyrażona w PLN. Cena musi 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. 

4. Wynagrodzenie Wykonawcy ma charakter ryczałtowy i płatne na zasadach określonych 
we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 9 do Zapytania ofertowego. 

5. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 
6. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za przypadkowe otwarcie oferty przed 

upływem wyznaczonego terminu, w przypadku nieodpowiedniego oznakowania koperty. 
7. Wymagany okres ważności oferty wynosi 60 dni kalendarzowych od dnia upływu terminu 

do składania ofert. 
8. Płatności 
a) Płatności za wykonane prace budowlane dokonywane będą w następujących etapach: 
 Roboty ziemne i fundamenty: 10%; 
 Stan surowy otwarty: 30%; 
 Stan surowy zamknięty: 30%; 
 Stan deweloperski: 20% 
 Płatność po dokonaniu odbioru budowlanego obiektu: 10% 
b) Płatności będą realizowane na podstawie faktur, których podstawą wystawienia będzie 

protokół odbioru z klauzulą „Bez zastrzeżeń”. Jeśli Zamawiający wniesie 
uwagi/zastrzeżenia/usterki do zrealizowanych prac budowlanych wówczas Wykonawca 
winien dokonać ich korekty w ciągu najpóźniej 14 dni.  

c) Od zgłoszenia przez Wykonawcę zakończenia danego etapu robót czy całości robót 
Zamawiający ma 14 dni na ich ocenę i odbiór bądź wniesienie uwag/zastrzeżeń 

d) W uzasadnionych sytuacjach Zamawiający nie wyklucza możliwości zmiany terminów i 
etapów płatności. O zmianę taką może wystąpić Wykonawca pisemnie wskazując 
obiektywne przesłanki wskazujące na zasadność zmiany terminów płatności. 

e) Zamawiający zastrzega, iż płatności za zrealizowane usługi budowlane mogą być 
realizowane w ciągu maksymalnie 90 dni. Zamawiający dołoży wszelkich starań, aby 
płatności były realizowane w ciągu 30 dni od daty odbioru danego etapu prac (podpisania 
protokołu), jednakże w uzasadnionych przypadkach czas płatności może wynieść nawet 
90 dni. 

9. W sytuacji, gdy Oferent przedłoży dokumenty, z których nie będzie jednoznacznie 
wynikało, iż spełnia wymogi określone w niniejszym zapytaniu oferta taka zostanie 
ODRZUCONA. Przykładowo: jeśli referencje dla Oferenta nie będą wskazywały okresu 
realizacji usługi bądź kwoty bądź przedmiotu realizacji robót (obiekt usługowy) 
OZNACZA TO, IŻ OFERENT NIE SPEŁNIA WYMOGÓW WSKAZANYCH W NINIEJSZYM 
ZAPYTANIU OFERTOWYM. PO STRONIE OFERENTA LEŻY RZETELNE PRZYGOTOWANIE 
OFERTY, Z KTÓREJ BĘDZIE JEDNOZNACZNIE WYNIKAŁO, IŻ OFERENT SPEŁNIA 
WSZYSTKIE WYMAGANIA 

10. KARY UMOWNE 
a) Za przekroczenie czasu realizacji zamówienia na roboty budowlane zgodnie ze złożoną 

ofertą Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,2% 
wynagrodzenia netto za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, lecz nie więcej niż 30% 
wartości zamówienia na roboty budowlane 

b) Za przekroczenie czasu realizacji zamówienia na daną część (etapy wskazane w punkcie 
X.10) robót budowlanych zgodnie ze złożoną ofertą Wykonawca zapłaci Zamawiającemu 
karę umowną w wysokości 0,1% wynagrodzenia netto za każdy rozpoczęty dzień 
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opóźnienia, lecz nie więcej niż 20% wartości zamówienia na roboty budowlane. Przez 
odbiór prac należy rozumieć protokół odbioru z klauzulą „Bez zastrzeżeń”. 

 
XI. INFORMACJA NA TEMAT EWENTUALNYCH ZAMÓWIEŃ UZUPEŁNIAJĄCYCH 

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia dotychczasowemu Wykonawcy, w okresie 3 
ostatnich lat od udzielenia zamówienia podstawowego, zamówień publicznych uzupełniających, 
w wysokości nieprzekraczającej 50% wartości zamówienia publicznego określonej w umowie 
zawartej z wykonawcą, o ile te zamówienia publiczne są zgodne z przedmiotem zamówienia 
publicznego podstawowego. W przypadku udzielenia zamówienia uzupełniającego wartość robót 
należy ustalić na podstawie czynników cenotwórczych zawartych w ofercie, powiększoną 
ewentualnie o wskazane w umowie klauzule waloryzacyjne. 
 

XII. INFORMACJA NA TEMAT ZAKRESU WYKLUCZENIA Z MOŻLIWOŚCI REALIZACJI 
ZAMÓWIENIA 

1. Z postępowania wyklucza się Wykonawcę, który: 
a) nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych w punkcie III 

Zapytania ofertowego, 
b) z innymi Wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji 

między Wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co zamawiający jest w 
stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych. 

2. Z postępowania wyklucza się Wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy 
kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i 
konsumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 369, 1571, 1667), złożyli odrębne oferty, chyba że 
wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

3. Z postępowania o udzielenie zamówienia wykluczeniu podlegają ponadto Wykonawcy, 
którzy są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. 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 związanych z 
przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, 
polegające w szczególności na: 
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, 
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 

pełnomocnika, 
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa 

w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia 
w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 

4. Zamawiający może również wykluczyć z postępowania: 
a) Wykonawców, w odniesieniu do których otwarto likwidację lub których upadłość 

ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ 
zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje 
zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego. 

b) Wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat, składek na 
ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków, kiedy uzyskali oni 
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności 
lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. 

 
XIII. OKREŚLENIE WARUNKÓW ZMIANY UMOWY ZAWARTEJ W WYNIKU 

PRZEPROWADZONEGO POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 
PUBLICZNEGO 
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Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień zawartej 
umowy z wybranym Wykonawcą w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano 
wyboru Wykonawcy. Zmiany muszą być dokonywane w formie pisemnych aneksów do umowy 
podpisanej przez obie strony, pod rygorem nieważności. 
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy, m.in. w przypadku: 

 Gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym 
wpływ na realizację przedmiotu umowy – w zakresie niezbędnym do dostosowania się do 
zaistniałych zmian, 

 Zaistnienia zmian technologicznych, w szczególności pojawienie się na rynku materiałów 
lub urządzeń nowszej generacji, pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji 
przedmiotu zamówienia lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu zamówienia 
lub polepszenie funkcjonalności, efektywności przedmiotu zamówienia po uzyskaniu 
akceptacji propozycji zmiany. Zmiana nie może spowodować zmiany ceny, okresu 
gwarancji oraz innych warunków realizacji zamówienia. 

 Wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy na uzasadniony wniosek 
Wykonawcy, pod warunkiem, że zmiana ta wynika z okoliczności, których Wykonawca nie 
mógł przewidzieć na etapie składania oferty i nie jest przez niego zawiniona, przypadków 
siły wyższej, uznanej przez Zamawiającego jako zdarzenie nadzwyczajne, zewnętrzne, 
niemożliwe do zapobieżenia (np. decyzje administracyjne, państwowe).  

 
Wszelkie zmiany, jakie strony chciałby wprowadzić do postanowień zawartej umowy, wymagają 
pod rygorem nieważności formy pisemnej i zgody obu stron (w drodze pisemnego aneksu). 
 

XIV. WYTYCZNE DOT. SPORZĄDZENIA KOSZTORYSU OFERTOWEGO 
Kosztorys ofertowy powinien zawierać: 

1. Nazwę obiektu lub robót budowlanych z podaniem lokalizacji, 
2. Imię, nazwisko i adres albo nazwę i adres Zamawiającego, 
3. Imię, nazwisko i adres albo nazwę i adres podmiotu opracowującego kosztorys oraz jego 

podpis, 
4. Datę opracowania kosztorysu, 
5. Ogólną charakterystykę obiektu lub robót budowlanych zawierającą krótki opis 

techniczny wraz z istotnymi parametrami, które określają wielkość obiektu lub robót 
budowlanych, 

6. Przedmiar robót budowlanych z wyliczeniem ilości, 
7. Kalkulację sporządzoną metodą odpowiednią do planowanego sposobu wykonania robót 

budowlanych oraz cenę jednostkową, 
8. Wartość kosztorysową robót budowlanych, 
9. Tabelę wartości elementów scalonych. 

Kosztorys uproszczony należy wykonać w oparciu o wymagania rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania 
kosztorysu inwestorskiego, obliczania kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów 
robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-przestrzennym (Dz. U. z 2004 Nr 130, 
poz. 1389, z późn. zm.). 
 

XV. ZAŁĄCZNIKI 
1. Formularz ofertowy – załącznik nr 1 do zapytania ofertowego, 
2. Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Oferentem a 

Zamawiającym – załącznik nr 2 do zapytania ofertowego, 
3. Wykaz doświadczenia – załącznik nr 3 do zapytania ofertowego, 
4. Wykaz osób przewidzianych do realizacji zadania – załącznik nr 4 do zapytania 

ofertowego, 
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5. Wzór umowy o generalne wykonawstwo – załącznik nr 5 do zapytania ofertowego, 
6. Przedmiar robót, 
7. Projekt budowlany i projekt wykonawczy. 

 
 

 

Z poważaniem, 
Damian Rogalski 


