Tuchola, dnia 13 maja 2020 roku

ZAPYTANIE OFERTOWE
NA WYBÓR WYKONAWCY ROBÓT BUDOWLANYCH W RAMACH PROJEKTU

„WYKORZYSTANIE ENERGII ODNAWIALNEJ W CELU TERMOMODERNIZACJI DOMU PARAFIALNEGO I
KOŚCIOŁA P.W. BOŻEGO CIAŁA W MIEJSCOWOŚCI TUCHOLA” REALIZOWANEGO PRZEZ PARAFIĘ
RZYMSKOKATOLICKĄ P.W. BOŻEGO CIAŁA W TUCHOLI

Postępowanie nr 01/2020
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Przystępując do realizacji zadania w ramach projektu poniżej opisanego Parafia Rzymskokatolicka pw.
Bożego Ciała z siedzibą w Tucholi zaprasza do złożenia oferty na kompleksowe wykonanie robót
budowlanych.
CZĘŚĆ I
INFORMACJE OGÓLNE:
1. Zamawiający:
Parafia Rzymskokatolicka pw. Bożego Ciała z siedzibą w Tucholi
ul. Świecka 24
89-500 Tuchola
e-mail: administracja@bozecialotuchola.pl
NIP: 5611215034 | KRS: 040081496 | www.bozecialo.tuchola.pl
Dane do kontaktu w sprawie termomodernizacji i remontu Kościoła oraz Domu Parafialnego:
Dawid Moraczewski
Członek Rady Parafialnej Ekonomicznej oraz Rady Parafialnej Duszpasterskiej
K: 509 062 444 | E: administracja@bozecialotuchola.pl | www.bozecialo.tuchola.pl
Do celów wstępnej wizji lokalnej projektu termomodernizacji, tak wygląda nasza Parafia:
•

Kościół wewnątrz

•

Kościół na zewnątrz

•

Dom Parafialny

W celu pobrania takich informacji jak:
•

Projekt budowlany

•

Załączniki

•

Dokumenty techniczne

•

Zdjęcia

•

i inne

prosimy o kontakt na adres e-mail: administracja@bozecialotuchola.pl
2. Przedmiot postępowania
Niniejsze zamówienie dotyczy wyboru Wykonawcy robót budowlanych w ramach Projektu:
„Wykorzystanie energii odnawialnej w celu termomodernizacji Domu Parafialnego i Kościoła p.w.
Bożego Ciała w miejscowości Tuchola” realizowanego przez Parafię Rzymskokatolicką p.w. Bożego
Ciała w Tucholi w części dotyczącej zarówno domu parafialnego jak i budynku kościoła.
Przedmiotowy Projekt realizowany będzie przy wsparciu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej, w ramach programu priorytetowego nr 3.1.2 „Poprawa jakości powietrza Cześć 2)
Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”.
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3. Tryb postępowania
Postępowanie o udzielenie zamówienia na wykonanie ww. zadania, nie podlega ustawie Prawo
zamówień publicznych i jest realizowane w ramach zasady konkurencyjności. Postępowanie
prowadzone jest w trybie przetargu, zgodnie z przepisami art. 70(1) – 70(5) ustawy kodeks cywilny
oraz innymi, znajdującymi zastosowanie na mocy przepisów powszechnie obowiązującego prawa lub
wiążącymi Zamawiającego regulacjami.
Postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadą jawności, niedyskryminującego opisu przedmiotu
zamówienia, równego dostępu dla podmiotów gospodarczych ze wszystkich państw członkowskich,
wzajemnego uznawania dyplomów, świadectw i innych dokumentów potwierdzających posiadanie
kwalifikacji zgodnie z prawem polskim, odpowiednich terminów oraz zasadą przejrzystego i
obiektywnego podejścia przez Zamawiającego.
4. Publikacja zapytania
Niniejsze zapytanie dostępne jest na stronie internetowej Zamawiającego www.bozecialo.tuchola.pl,
oraz w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego, a także w ogólnopolskiej bazie
zamówień pod adresem https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/
5. Język postępowania
Językiem postępowania jest język polski. Cała korespondencja wymieniana pomiędzy Wykonawcami
a Zamawiającym prowadzona będzie w języku polskim.
6. Oferty wariantowe i częściowe
Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty częściowej.
Oferty nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia zostaną odrzucone.
7. Zastrzeżenia Zamawiającego
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających.
Wykonawca jest zobowiązany wskazać części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć
podwykonawcom i podać firmy podwykonawców.
Zamawiający może na każdym etapie unieważnić postepowanie bez podawania przyczyny.
8. Termin realizacji zamówienia
• Oferty należy złożyć do dnia 29.05.2020. do godz. 16.00
• Zamówienie musi zostać zrealizowane w terminie: do 120 dni od daty podpisania umowy.
• Podpisanie umowy i rozpoczęcie prac planowane jest na początek czerwca 2020 r.
CZĘŚĆ II.
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane realizowane w ramach zadania pn. „Wykorzystanie
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energii odnawialnej w celu termomodernizacji Domu Parafialnego i Kościoła p.w. Bożego Ciała w
miejscowości Tuchola” realizowanego przez Parafię Rzymskokatolicką p.w. Bożego Ciała w Tucholi.
2. Roboty budowlane zostaną wykonane w oparciu o:
1) dokumentację projektową – projekt budowlany obejmujący roboty budowlane polegające na
kompleksowej termomodernizacji energetycznej domu parafialnego i kościoła pw. Bożego Ciała
usytuowanych na terenie działki nr ewid. 2107 w Tucholi, opracowany przez Biuro Projektowe i
Nadzór Budowalny mgr. Inż. Marcin Bartoś.
2) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych
3) pozwolenie na budowę - Decyzja nr TUCH 91.2019 wydana przez Starostę Tucholskiego w dniu 5
sierpnia 2019 roku zatwierdzające ww. projekt budowlany
4) postanowienie Kujawsko – Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Toruniu,
Delegatura w Bydgoszczy nr WZN 866/19 z dnia 21 czerwca 2019 roku.
5) szkic wiaty
6) projekt posadzki
7) kosztorys ofertowy wybranego Wykonawcy;
3. Wykonawca sporządzi i przekaże ZAMAWIAJĄCEMU dokumentację powykonawczą (2 egzemplarze
w formie pisemnej + 1 egzemplarz na płycie CD). Dokumentacja musi zawierać min. aktualne
certyfikaty i atesty na wbudowane materiały i urządzenia, dokumentacje techniczno-ruchowe,
instrukcje obsługi urządzeń, karty gwarancyjne urządzeń, mapę powykonawczą elementów
wchodzących w skład inwestycji w celu prawidłowego odbioru wykonania przedmiotu zamówienia.
Dokumentacja po zakończonym odbiorze będzie stanowiła dokumentację eksploatacyjną.
4. Wykonawca przed zgłoszeniem odbioru końcowego skompletuje i przekaże ZAMAWIAJĄCEMU
komplet dokumentów umożliwiający wystąpienie o uzyskanie pozwolenia na użytkowanie oraz
wszelkie dokumenty wymagane przepisami prawa i będzie współdziałał z Zamawiającym w
uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie.
5. Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego z udziałem Inspektora
Nadzoru i w obecności Wykonawcy w terminie do 7 dni od dnia zgłoszenia ZAMAWIAJĄCEMU przez
Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego.
6. Wykonawca opracuje i przekaże ZAMAWIAJĄCEMU kosztorysy ofertowe sporządzone na podstawie
przedmiarów, których wzór stanowi załącznik do niniejszego dokumentu. Zamawiający informuje, iż
przedmiar robót stanowi jedynie podstawę informacyjną i nie może stanowić jedynej podstawy do
kalkulacji ceny ofertowej, a także nie może stanowić podstawy do roszczeń z tytułu niedoszacowania
wyceny zamówienia przez Wykonawcę. Przy wyliczaniu ceny ofertowej, która jest ceną ryczałtową,
niepodlegającą waloryzacji, należy uwzględnić wszystkie nakłady, które są niezbędne do wykonania
przedmiotu zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest na podstawie całej dokumentacji
projektowej, samodzielnie oszacować zakres wszystkich niezbędnych robót i przeanalizować
wszystkie pozostałe dokumenty składające się na kompletną dokumentację projektową oraz
dokonać stosownych wyliczeń na potrzeby oferty, którą zamierza złożyć.
7. Wykonawca w ramach ceny ryczałtowej zaoferowanej w postępowaniu musi skalkulować w ofercie
wszystkie koszty, których poniesienie jest niezbędne do właściwego wykonania całości zamówienia.
W związku z powyższym, Zamawiający umożliwi Wykonawcom odbycie wizji lokalnej.
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8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wyłączenia z przedmiotu zamówienia (dostaw Wykonawcy)
poszczególnych materiałów i urządzeń, które Zamawiający dostarczy w ramach dostaw
inwestorskich. W takim wypadku wynagrodzenie Wykonawcy zostanie odpowiednio pomniejszone o
wartość materiałów lub urządzeń zrealizowanych w ramach dostaw inwestorskich. Wykonawca w
zależności od decyzji Zamawiającego będzie odpowiedzialny za ich zabudowę i podłączenie.
9. Okres gwarancji na całość przedmiotu zamówienia (roboty budowlane, materiały budowlane,
dostarczone i zainstalowane urządzenia) wynosi minimum 24 miesiące. W przypadku, gdy
warunkiem utrzymania gwarancji na wbudowane lub zamontowane urządzenia jest konieczność ich
serwisowania, konserwacji, przeglądów - koszt serwisu, przeglądów, konserwacji przez cały okres
gwarancji ponosi Wykonawca (z wyłączeniem opłat za materiały eksploatacyjne). Gwarancja biegnie
od daty podpisania końcowego protokołu odbioru robót bez uwag wraz z kompletem wszystkich
dokumentów potrzebnych do oddania inwestycji i obiektu w użytkowanie.
10. Występujące w tekście dokumentacji znaki i nazwy towarowe użyto jedynie w celu określenia
zakładanych tzw. standardów technicznych i materiałowych i/lub wyglądu estetycznego materiałów
wykończeniowych. Dopuszcza się stosowanie materiałów o parametrach równoważnych lub
wyższych od zaprojektowanych po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego.
11. Zamawiający dopuszcza możliwość zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy w formie faktur częściowych.
Faktury częściowe muszą odzwierciedlać rzeczywiste zaawansowanie robót wykonanych w okresie
rozliczeniowym potwierdzone protokołem odbioru zaakceptowanym i podpisanym przez właściwych
inspektorów nadzoru. Suma faktur częściowych nie może być większa niż 70% wartości zamówienia
brutto.
12. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia wraz z ofertą kosztorysu oraz Harmonogramu
rzeczowo-finansowego. Harmonogram rzeczowo - finansowy Wykonawca sporządzi w kwotach
brutto.
Nazwa i kod określony we Wspólnym Słowniku Zamówień.
KOD CPV

Nazwa

45000000-7

Roboty budowlane

45321000-3

Izolacja cieplna

45331100-7

Instalowanie centralnego ogrzewania

45432100-5

Kładzenie podłóg

45331000-6

Instalowanie urządzeń grzewczych,
wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45310000-3

Roboty instalacyjne elektryczne

CZĘŚĆ III
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU. PODSTAWY WYKLUCZENIA.
OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA ICH OCENY. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW
1.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału
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w postępowaniu określone w niniejszym zapytaniu na poziomie wymaganym przez Zamawiającego
zgodnie z opisem zamieszczonym w części III, pkt. 1, ppkt. 1.1. oraz niepodlegający wykluczeniu
z przyczyn wskazanych w części III pkt. 1 ppkt. 1.2. niniejszego zapytania.
1.1. Warunki udziału w postępowaniu
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) Zdolności technicznej lub zawodowej.
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że posiada:
A. kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile
wynika to z odrębnych przepisów — Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie,
B. Wiedzę i doświadczenie niezbędne do realizacji zamówienia, tj. w zakresie realizacji
robót budowlanych, wykazując, że należycie wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed
upływem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym
okresie co najmniej: jedno zamówienie, o wartości nie mniejszej niż 50% wartości
brutto oferty złożonej przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu, których
przedmiotem były roboty budowlane.
C. dysponuje lub będzie dysponował osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, które
skieruje do realizacji zamówienia, w tym co najmniej:
•

1 osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w
specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń,

•

1 osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w
specjalności instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urządzeń cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń,

•

1 osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w
specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych bez
ograniczeń,

posiadającymi aktualny wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego z
określonym w nim terminem ważności.
2) sytuacji finansowej i ekonomicznej zapewniającej wykonanie przedmiotu zamówienia.
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że posiada aktualne (ważne i opłacone)
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 1.000.000,00 złotych
1.2. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków.
1) Warunki wymagane od Wykonawców sprawdzane będą na podstawie złożonych wraz z ofertą
oświadczeń, zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”. Wykonawca musi spełniać wszystkie
warunki wymagane przez Zamawiającego.
2) Niespełnienie lub niewykazanie spełnienia któregokolwiek warunku lub braku podstaw do
wykluczenia będzie przyczyną wykluczenia Wykonawcy i uznania jego oferty za odrzuconą.
3) Wykonawca polegający na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów zobowiązany jest
udowodnić, że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów,
w szczególności przedstawiając w tym celu zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do
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dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Jeżeli zdolności techniczne
lub zawodowe podmiotu, o którym mowa powyżej, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę
Warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia,
Zamawiający żąda, 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 lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa
w niniejszym zapytaniu ofertowym.
4) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te
zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
1.3. Podstawy wykluczenia
Zamawiający przewiduje wykluczenie Wykonawców z udziału w postępowaniu w następujących
przypadkach:
1) jeżeli wykonawca nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie wykazał
braku podstaw wykluczenia, nie złożył prawidłowo wypełnionej oferty i wszystkich
wymaganych załączników, złożył ofertę niezgodną z warunkami niniejszego zapytania lub też
złożył ofertę po terminie,
2) jeżeli w stosunku do Wykonawcy otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie
w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez
likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1
ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne lub którego upadłość ogłoszono, z
wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony
prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli
przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie
art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe;
3) w celu uniknięcia konfliktu interesów - podmioty powiązane z Zamawiającym osobowo lub
kapitałowo tj. wykonawców, którzy są powiązani z Zamawiającym kapitałowo lub osobowo
poprzez 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.

1.4. Wykonawcy występujący wspólnie
Wykonawcy mogą ubiegać się wspólnie o udzielenie zamówienia jedynie pod następującymi
warunkami:
1) W przypadku złożenia wspólnej oferty przez oddzielne podmioty, współubiegający się
o udzielenie zamówienia winni ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich
7/18

w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu
i zawarcia umowy w sprawie zamówienia. Wszelka korespondencja prowadzona będzie
wyłącznie z pełnomocnikiem.
2) warunki określone w pkt. 1.1. niniejszego zapytania Wykonawcy mogą spełniać łącznie z tym
zastrzeżeniem, że żaden ze wspólnie występujących Wykonawców nie może podlegać
wykluczeniu z udziału w postępowaniu;
3) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie uznana
za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy o realizację zamówienia, są zobowiązani
przedstawić ZAMAWIAJĄCEMU stosowne pisemne porozumienie (umowę) zawierające w
swojej treści uregulowanie współpracy tych wykonawców.
1.5. Wykaz oświadczeń

lub

dokumentów,

potwierdzających

spełnienie

warunków

udziału

w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
1) do oferty każdy wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenia wg
wzorów stanowiących załączniki do niniejszego zapytania ofertowego
2) w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenia składa
każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia mają
potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym każdy
z Wykonawców

występujących

wspólnie

wykazuje

spełnianie

warunków

udziału

w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia- w pełnym zakresie.
3) na żądanie Zamawiającego Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części
zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw
wykluczenia z udziału w postępowaniu składa dotyczące podwykonawców oświadczenia,
o których mowa w pkt. 1 w zakresie odpowiadającym zakresowi ich udziału w realizacji
zamówienia.
4) wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku
istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia – w zakresie, w jakim powołuje się
na ich zasoby – warunków udziału w postępowaniu składa dotyczące tych podmiotów
oświadczenia według załączonych wzorów.
5) Wykonawca wraz z ofertą przedkłada następujące oświadczenia lub dokumenty:
a) W celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu:
a. W zakresie zdolności technicznej lub zawodowej
- Wykaz zamówień wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu
składania ofert wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i
podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem
dowodów określających czy te zamówienia zostały wykonane lub są wykonywane
należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne
dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były
wykonywane,
- wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, wraz
z informacjami na temat ich wykształcenia i doświadczenia, niezbędnych do
wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz
informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wykaz powinien
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potwierdzać spełnienie warunku na poziomie minimalnym określonym przez
Zamawiającego w odniesieniu do zdolności technicznej lub zawodowej Wykonawcy.
Wraz z wykazem należy dołączyć oświadczenie o posiadanym przez ww. osoby
doświadczeniu i podstawie dysponowania tymi osobami.
b. w zakresie sytuacji finansowej i ekonomicznej
- kopia polisy ubezpieczeniowej.
b) W celu oceny czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów
na zasadach określonych w niniejszym zapytaniu 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 dokumenty, 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 okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia;
d. czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do
warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji
zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których
wskazane zdolności dotyczą.
c) W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia - dokumenty dotyczące odpowiednio
Wykonawcy, Wykonawców ubiegających się o wspólne udzielenie zamówienia,
podmiotu na zdolnościach lub sytuacji którego polega Wykonawca lub podwykonawcy,
nie będącego podmiotem, na którego zasobach polega Wykonawca w postaci:
a. Oświadczeń sporządzonych wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego
zapytania
b. odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,
lub oświadczenia Wykonawcy, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na
podstawie części III pkt 1.3 ppkt 2) niniejszego zapytania
6) Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczenia lub dokumentów potwierdzających okoliczności,
o których mowa powyżej lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania,
oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez
Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia
w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlegałaby
odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Zamawiający wzywa także,
w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących przedłożonych
oświadczeń lub dokumentów.
7) Jeżeli Wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa,
zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym.
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8) Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie
zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawcę do złożenia
wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają
wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, a jeżeli zachodzą
uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już
aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.
9) Wezwanie, o którym mowa w pkt. 6-8 powyżej w odniesieniu do danej okoliczności nie będzie
powtarzane a w przypadku, w którym Wykonawca nie złoży żądanych dokumentów lub wyjaśnieńpodlega on wykluczeniu z udziału w postępowaniu
2.

Warunkiem udziału w postępowaniu jest złożenie zgodnego z prawdą oświadczenia stanowiącego
załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego oraz prawidłowo wypełnionego i podpisanego:
formularza oferty, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego, a także informacji
i dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań, o których mowa powyżej.
CZĘŚĆ IV
KRYTERIA OCENY OFERT I INFORMACJA O WAGACH PUNKTOWYCH.
OPIS SPOSOBU PRZYZNAWANIA PUNKTACJI ZA SPEŁNIENIE DANEGO KRYTERIUM OCENY OFERTY

1. Kryteria wyboru ofert - za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska najwyższą ilość
punktów zgodnie z poniższymi wytycznymi.
Znaczenie
lp.

Kryterium

procentowe
kryterium

Maksymalna
punktacja

1 Cena (C)

80%

80 punktów

2 Okres gwarancji (G)

20%

20 punktów

- Cena - w przypadku kryterium „Cena” oferta otrzyma liczbę punktów wynikającą z działania:
Cena najniższa spośród wszystkich niepodlegających odrzuceniu ofert
C = ------------------------------------------------------------------------------------------------* 80
Cena w ofercie badanej
Maksymalna ilość punktów do uzyskania w kryterium „Cena”, to 80.
- Okres gwarancji liczony w miesiącach od podpisania umowy do odbioru końcowego
Podany w ofercie okres gwarancji
G = -----------------------------------------------------* 20
Najdłuższy oferowany okres gwarancji
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Maksymalna ilość punktów do uzyskania w kryterium okres gwarancji to 20. Zaoferowany okres
gwarancji nie może być krótszy niż 24 miesiące zaś maksymalny okres gwarancji wynosi 60 miesięcy
licząc od daty bezusterkowego odbioru końcowego. Oferta z okresem gwarancji poniżej 24 miesięcy
lub powyżej 60 miesięcy zostanie odrzucona.
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zdobędzie największą ilość punktów
we wszystkich kryteriach łącznie.
Zamawiający dokona oceny złożonych ofert niepodlegających wykluczeniu oraz przypisze
odpowiednie wartości punktowe według wyżej wymienionych kryteriów oceny ofert i zasad
przyznawania punktów, zaokrąglone w każdym z kryteriów do dwóch miejsc po przecinku
UWAGA! Brak w ofercie informacji, które stanowią przedmiot oceny będzie powodem odrzucenia oferty
i wykluczenia Wykonawcy.
Jeżeli Zamawiający nie może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że zostały złożone
oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia
w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy składający oferty dodatkowe,
nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli zostały złożone oferty dodatkowe
w takiej samej cenie.
Zamawiający unieważni postępowanie, jeżeli złożone oferty przekraczają kwoty, które Zamawiający zamierza
przeznaczyć na realizację zamówienia.
CZĘŚĆ V
ZASADY PRZYGOTOWANIA OFERTY I OBLICZENIA CENY. TERMINY.
1.1. Oferta powinna zawierać:
1) formularz oferty zgodnie ze wzorem zawartym w Załączniku nr 1 do nin. zapytania wraz ze
wszystkimi załącznikami.
2) Uzupełniony kosztorys zgodny ze wzorem zawartym w Załączniku nr 4 do nin. zapytania oraz
uzupełniony harmonogram rzeczowo-finansowy.
3) Wykaz

części

zamówienia,

której

wykonanie

wykonawca

zamierza

powierzyć

podwykonawcom.
4) oświadczenia i dokumenty, o których mowa w niniejszym zapytaniu i załącznikach do niego.
5) dokument potwierdzający uprawnienie osoby/ osób reprezentujących Wykonawcę do
działania w jego imieniu i/ lub pełnomocnictwo (oryginał lub kserokopia potwierdzona przez
notariusza) do podpisania oferty oraz innych dokumentów związanych z ofertą, o ile prawo do
ich podpisywania nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą (np. zaświadczenie
o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, odpis z właściwego rejestru)
6) pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się
o zamówienie, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikało przedmiotowe
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pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców
w postępowaniu albo do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu i do zawarcia
umowy.
7) w przypadku posługiwania się przez Wykonawcę dla udokumentowania spełnienia warunków
udziału w postępowaniu potencjałem (doświadczenie, zasoby) podmiotów trzecich
Zamawiający żąda przedłożenia kopii dokumentu potwierdzającego umocowanie osoby
udostępniającej ten potencjał lub udzielającej pełnomocnictwa do reprezentowania podmiotu
trzeciego (KRS, wpis do ewidencji itp.) poświadczonej za zgodność z oryginałem.
8) wymagane zgodnie z niniejszym zapytaniem dokumenty, stanowiące oświadczenia lub wykazy,
o których mowa w niniejszym zapytaniu dotyczące Wykonawcy lub innych podmiotów, na
których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca oraz dotyczące podwykonawców,
składane są w oryginale. Pozostałe wymagane niniejszym zapytaniem dokumenty składane są
w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.
9) poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na
którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się
o udzielenie zamówienia albo podwykonawca- w zakresie dokumentów, które każdego z nich
dotyczą. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej
kopii dokumentów innych niż oświadczenia, o których mowa w punkcie poprzedzającym
wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do
jej prawdziwości.
10) oferta powinna zwierać wskazanie przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie
zamierza powierzyć podwykonawcom oraz firmy podwykonawców. Jeżeli zmiana albo
rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się
w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca jest obowiązany
wykazać ZAMAWIAJĄCEMU, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby
wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
11) w razie potrzeby Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania Wykonawcy w celu
uzupełnienia lub wyjaśnienia złożonej oferty.
1.2. Postać oferty.
−

wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na całość Przedmiotu Zamówienia.

−

oferta musi być sporządzona w języku polskim.

−

ofertę składa się w formie pisemnej i w postaci elektronicznej – obie wersje.

−

treść oferty musi odpowiadać treści zapytania.

−

oferta i wszystkie jej załączniki powinny być napisane i wypełnione pismem maszynowym,
komputerowym albo ręcznym w sposób czytelny.

−

oferta musi być podpisana w wyznaczonych miejscach przez osobę uprawnioną do
reprezentowania Wykonawcy zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze
lub

innym

dokumencie,

właściwym

dla danej

formy

organizacyjnej

albo

przez

upełnomocnionego przedstawiciela.
−

poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby
podpisującej ofertę, w przeciwnym razie nie będą uwzględniane.
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−

dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

−

zaleca się, aby każda zapisana strona oferty była ponumerowana kolejnymi numerami,
a wszystkie strony oferty połączone w sposób trwały, zabezpieczający ofertę przed
zdekompletowaniem.

−

format oferty nie powinien być większy niż A4. Arkusze o większych formatach należy złożyć
do formatu A4.

−
•

opakowanie i oznakowanie ofert

Ofertę składane w formie pisemnej należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed
otwarciem kopercie (paczce). Kopertę (paczkę) należy opisać następująco:

Oferta w postępowaniu na roboty budowalne w ramach Projektu: „Wykorzystanie energii odnawialnej w
celu termomodernizacji Domu Parafialnego i Kościoła p.w. Bożego Ciała w miejscowości Tuchola”
Nr ref. nadany przez Zamawiającego 01/2020
nie otwierać przed godz. 16:15. w dniu 29.05.2020
Na kopercie (paczce) oprócz opisu należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy.
Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z niewłaściwego
oznakowania koperty (opakowania) lub z braku którejkolwiek z wymaganych informacji.
Oferty w formie elektronicznej należy złożyć w formie skanu/pdf. podpisanych dokumentów,
w formacie uniemożliwiającym edycję.
−

Oferty należy złożyć do dnia 29.05.2020. do godz. 16.00 – decyduje data i godzina wpływu do
Zamawiającego. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za ew. brak możliwości przesłania
oferty wynikający z nieprawidłowego działania operatorów pocztowych, operatorów
telekomunikacyjnych lub urządzeń końcowych Wykonawcy.

−

Oferty w formie pisemnej należy składać osobiście w siedzibie Zamawiającego lub przesłać na
adres: wskazany na wstępie niniejszego zapytania oraz przesłanie oferty wraz ze wszystkimi
załącznikami

w

formie

elektronicznej,

w

plikach

pdf.

na

adres

e-mail

administracja@bozecialotuchola.pl W temacie wiadomości e-mail proszę wpisać „nie
otwierać przed godz. 16:15 w dniu 29.05.2020 r.”
−

Oferty nadesłane pocztą będą zakwalifikowane do postępowania o zamówienie pod
warunkiem dostarczenia ich przez pocztę do miejsca wskazanego w pkt. 1 w wymaganym
terminie.

−

Zmiana lub wycofanie oferty po upływie terminu składania ofert są nieskuteczne.

−

Przed upływem terminu składania ofert Wykonawca może zmienić albo wycofać ofertę.
Zmiana oferty jest jednoznaczna z wycofaniem uprzednio złożonej oferty.

−

W przypadku złożenia oferty po terminie, Zamawiający niezwłocznie zawiadamia Wykonawcę
o złożeniu oferty po terminie oraz zwraca ofertę po upływie terminu na wniesienie odwołania.

−

Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą
rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
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−

Zamawiający może, na co najmniej 3 dni przed upływem terminu związania ofertą zwrócić się
do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie
dłuższy jednak niż 30 dni.

1.3. Opis sposobu obliczenia ceny oferty
1) Podana w ofercie cena musi być wyrażona w złotych polskich [PLN]. Cena ma charakter
ryczałtowy i musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszego zapytania oraz obejmować
wszelkie koszty (w tym należności publicznoprawne, koszty materiałów i opłat potrzebnych do
realizacji zamówienia itp.) jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej
z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.
2) Rozliczenia pomiędzy Wykonawcą, a Zamawiającym będą dokonywane w polskich złotych.
3) Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
CZĘŚĆ VI
TRYB UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ
1. Korespondencję w niniejszym postępowaniu Zamawiający i Wykonawcy przekazują wzajemnie
w jednej z następujących form: pisemnej lub pocztą elektroniczną, w języku polskim. Każda ze
stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania korespondencji
przekazanej w formie poczty elektronicznej.
2. Korespondencję uważa się za złożoną w terminie, jeżeli jej treść dotarła do adresata przed
upływem odpowiednich terminów.
3. Korespondencję uważa się za wniesioną z chwilą, gdy dotarła ona do Zamawiającego w taki
sposób, że mógł się on zapoznać z jej treścią i potwierdzić jej przyjęcie.
4. Osoby uprawnione do kontaktowania się z Wykonawcami:
Sprawy proceduralne i merytoryczne:
Dawid Moraczewski, numer telefonu 509 062 444, e-mail administracja@bozecialotuchola.pl
5. Opis sposobu udzielenia wyjaśnień.
a) Każdy Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zapytania
ofertowego.
b) Zamawiający udzieli odpowiedzi niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem
terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie wpłynie do
Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego
terminu składania ofert.
c) treść zapytań wraz z udzielonymi wyjaśnieniami bez ujawniania źródeł zapytania
Zamawiający upubliczni w taki sam sposób, w jaki upublicznił niniejsze zapytanie.
6. Zapytanie ofertowe może zostać zmienione przed upływem terminu składania ofert
przewidzianym w zapytaniu ofertowym. W takim przypadku Zamawiający opublikuje informację
w sposób tożsamy z publikacją niniejszego zapytania, wskazując co najmniej datę upublicznienia
zmienianego zapytania i opis dokonanych zmian, a także przedłuży termin składania ofert o czas
niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach, jeżeli jest to konieczne z uwagi na zakres
wprowadzonych zmian Modyfikacje są każdorazowo wiążące dla Wykonawców.
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CZĘŚĆ VII
OTWARCIE OFERT
1. otwarcie ofert nastąpi w dniu 29.05.2020 o godz. 16.15 w siedzibie Zamawiającego w Tucholi przy
ul. Świeckiej 24. Zamawiający nie przewiduje publicznego otwarcia ofert.
2. Zamawiający przekazuje niezwłocznie, w sposób tożsamy ze sposobem publikacji niniejszego
zapytania oraz w drodze zawiadomienia skierowanego do wszystkich Wykonawców, którzy złożyli
oferty drogą elektroniczną lub na piśmie, informacje o:
1) wybranym Wykonawcy, ze wskazaniem nazwy albo imienia i nazwiska, siedziby albo
miejsce zamieszkania i adresu, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności
wykonawcy, którego ofertę wybrano,
2) nazwach albo imionach i nazwiskach, siedzibie albo miejscach zamieszkania i adresach,
jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty,
3) punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację.
4) Informację o ofertach odrzuconych albo o wykluczeniu wykonawców.
3. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień lub uzupełnień
dotyczących treści złożonych oświadczeń i dokumentów.
CZĘŚĆ VIII
INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE
PO WYBORZE OFERTY
1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, powiadomiony zostanie o terminie i miejscu zawarcia
umowy.
2. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, odstąpi od zawarcia umowy z Zamawiającym,
Zamawiający może nie powtarzać postępowania, lecz wybrać najkorzystniejszą (kolejną z najwyższą
liczbą punktów) spośród pozostałych ofert – bez przeprowadzania ponownej analizy, chyba że zachodzą
przesłanki unieważnienia postępowania.
CZĘŚĆ IX
POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

1. W sprawach nieuregulowanych stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks
Cywilny.

2. Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść
zaproszenia oraz warunków zamówienia. Dokonaną w ten sposób modyfikację zamieszcza na stronie
internetowej.

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania
uzasadnienia, lub do jego zakończenia bez wyboru oferty.
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Załącznik Nr 1 do Zapytania Ofertowego
Postępowanie nr 1/2020
Zamawiający:
Parafia Rzymskokatolicka pw. Bożego Ciała z siedzibą w Tucholi
ul. Świecka 24
89-500 Tuchola
FORMULARZ OFERTY
Działając w imieniu i na rzecz Wykonawcy:
…............................................................................................................................................................
(IMIĘ I NAZWISKO/PEŁNA NAZWA WYKONAWCY)
NIP …………………….. KRS ……………………..
z siedzibą w/zamieszkałego w* ….........................................................................................................
(ADRES ZAMIESZKANIA/ADRES SIEDZIBY)
…............................................................................................................................................................
(NR TELEFONU i ADRES E-MAIL POCZTY ELEKTRONICZNEJ)
w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 1/2020, składam ofertę w postępowaniu na:
ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PROJEKTU:
„WYKORZYSTANIE ENERGII ODNAWIALNEJ W CELU TERMOMODERNIZACJI DOMU PARAFIALNEGO I
KOŚCIOŁA P.W. BOŻEGO CIAŁA W MIEJSCOWOŚCI TUCHOLA” REALIZOWANEGO PRZEZ PARAFIĘ
RZYMSKOKATOLICKĄ P.W. BOŻEGO CIAŁA W TUCHOLI
Oferuję realizację zamówienia za cenę łączną:
............................................... zł netto (słownie: ….............................................................................................);
stawka Vat % ……………….., wartość VAT (słownie: …..........................................................................................);
............................................... zł brutto (słownie: …...........................................................................................);
Wartość oferty obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia w szczególności:
zakładany zysk, należne podatki, składki na ubezpieczenie społeczne i ubezpieczenie zdrowotne, których
naliczenie i pobranie wynika z obowiązujących przepisów.
Oświadczam, że zamówienie na zrealizowane roboty udzielam ….. miesięcznej gwarancji od dnia podpisania
protokołu odbioru końcowego.
Oświadczam, że posiadam wiedzę oraz uprawnienia wystarczające do zrealizowania zamówienia.
Oświadczam, że spełniam wszystkie warunki udziału w postępowaniu wskazane w części III Zapytania
Ofertowego oraz nie podlegam wykluczeniu z żadnego z powodów wskazanych w Zapytaniu.
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Deklaruję wolę zawarcia umowy, której wzór został mi udostępniony i która stanowi załącznik do Zapytania
Ofertowego i zobowiązuję się do jej podpisania w siedzibie Zamawiającego, lub innym wskazanym przez
niego miejscu w terminie 3 dni roboczych od dnia wezwania mnie przez Zamawiającego do jej podpisania,
pod rygorem uznania, że odstępuje od wykonania zamówienia.
Wraz z ofertą przedkładam informacje i dokumenty, wymienione w części III, pkt. 1.5. ppkt. 5) Zapytania, tj.
1) Wykaz zamówień wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, wraz
z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub
usługi zostały wykonane
2) dowody określające, czy zamówienia objęte wykazem jak w pkt. 1) zostały wykonane lub są
wykonywane należycie,
3) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, wraz z informacjami na temat
ich wykształcenia i doświadczenia, niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu
wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
4) oświadczenia potwierdzające wykształcenie i doświadczenie posiadane przez wymienione w nim
osoby oraz podstawę dysponowania tymi osobami przez czas realizacji zamówienia
5) kopię polisy ubezpieczeniowej
6) dokumenty1 (jeżeli dotyczy) , 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 okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia;
d) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału
w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia,
zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
7) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,
8) dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania Wykonawcy lub Wykonawców
ubiegających się o wspólne udzielenie zamówienia (odpis z właściwego rejestru, pełnomocnictwo itp.)
Oświadczam, że uzyskałem wszelkie informacje niezbędne do należytego wykonania zamówienia.
Oświadczam, że przedmiot zamówienia wykonamy w terminie określonym przez Zamawiającego.
Pozostaję związany niniejszą ofertą przez okres 30 dni od ostatecznego upływu terminu składania ofert.
Oferta wraz z załącznikami zawiera …........ stron.

…...................................
miejscowość i data

1

………………………………………………………
czytelny podpis osoby upoważnionej

Jeżeli Wykonawca polega na zasobach innego podmiotu
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Załącznik Nr 2 do Zapytania Ofertowego
Postępowanie nr 1/2020
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
I BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA
Składając ofertę w postępowaniu nr 1/2020, oświadczam, że Wykonawca:
Działając w imieniu i na rzecz Wykonawcy:
…............................................................................................................................................................
(IMIĘ I NAZWISKO/PEŁNA NAZWA WYKONAWCY)

NIP …………………….. KRS ……………………..
z siedzibą w/zamieszkały w* ….............................................................................................................
(ADRES ZAMIESZKANIA/ADRES SIEDZIBY)

…............................................................................................................................................................
(NR TELEFONU i ADRES E-MAIL POCZTY ELEKTRONICZNEJ)

1. Spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu, określone przez Zamawiającego
2. Nie jest powiązany z Zamawiającym kapitałowo lub osobowo poprzez wzajemne powiązania między
Wykonawcą a 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, przez co rozumie się
w szczególności:
a) uczestniczenie w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadanie co najmniej 10 % udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub
nie został określony przez Instytucję Zarządzającą programem operacyjnym
c) pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawanie w związku 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.
e) Inne powiązania, naruszające zasadę konkurencyjności
3. Nie zachodzą w stosunku do niego podstawy wykluczenia, określone w części III, pkt. 1.3. ppkt. 2)
zapytania, tj. nie otwarto w stosunku do niego likwidacji, w zatwierdzonym przez sąd układzie w
postępowaniu restrukturyzacyjnym nie jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego
majątku ani sąd nie zarządził likwidacji jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja
2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne, nie ogłoszono jego upadłości, z wyjątkiem wykonawcy, który po
ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie
przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził
likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe;

….........................................

………………………………………………………

miejscowość i data

czytelny podpis osoby upoważnionej

Załącznik nr 3: projekt budowlany, szkic wiaty i układ płytek i Załącznik nr 4: kosztorys i harmonogram
rzeczowo – finansowy do pobrania > link należy pobrać według instrukcji na 2 stronie
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