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Palikówka, 22.04.2022 r. 
 

 
 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 8/3.2.2/ SEFKO DOTYCZĄCE ROBÓT BUDOWLANYCH W POSTACI  
WYKONANIA INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ I KLIMATYZACJI 

 

ZAMAWIAJĄCY: 

SEFKO BUSZTA SPÓŁKA KOMANDYTOWA 

Palikówka 197B, 36-073 Palikówka 

Tel : 603159100 

NIP : 5170397401  

REGON : 382592303 

 

SEFKO BUSZTA SPÓŁKA KOMANDYTOWA zaprasza do złożenia oferty na realizację robót budowlanych w postaci 

wykonania instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji w ramach projektu pn. „PODWYŻSZENIE 

KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA SEFKO SP. Z. O. O. S.P. K. W WYNIKU WDROŻENIA DO OFERTY 

EKOLOGICZNYCH OPAKOWAŃ O PODWYŻSZONYCH PARAMETRACH WYTRZYMAŁOŚCIOWYCH DEDYKOWANE 

DLA PRODUKTÓW SPOŻYWCZYCH” realizowanego w ramach Poddziałania 3.2.2 Programu Operacyjnego 

Inteligentny Rozwój 2014-2020, Kredyt na innowacje technologiczne, wniosek o dofinansowanie projektu nr: 

POIR.03.02.02-00-1996/20. 

 

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. 

 

Postępowanie ofertowe toczy się z zachowaniem zasad wynikających z art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 

2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r., Nr 157, poz. 1240 ze zm.),  tj. w sposób celowy i oszczędny,  

z zachowaniem zasad: uzyskania najlepszych efektów z danych nakładów i optymalnego doboru metod i środków 

służących osiągnięciu założonych celów. 

 

Niniejsze zapytanie ofertowe zostało zamieszczone na stronie przedsiębiorstwa SEFKO BUSZTA SPÓŁKA 

KOMANDYTOWA pod adresem www.sefko.pl  oraz na portalu Baza Konkurencyjności pod adresem 

www.bazakonkurencyjnosci.gov.pl. 

 

I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

Rodzaj zamówienia: roboty budowlane – roboty instalacyjne w budynkach 

 

1. Nazwa zamówienia: ROBOTY BUDOWLANE W POSTACI WYKONANIA INSTALACJI WENTYLACJI 

MECHANICZNEJ I KLIMATYZACJI 

2. Nazwa przedsięwzięcia: „Budynek produkcyjno – magazynowy z częścią administracyjno-socjalną wraz 

z instalacjami wewnętrznymi wewnętrznymi wody, kanalizacji sanitarnej, energii elektrycznej, 

wentylacji mechanicznej, klimatyzacji, C.O i gazu, placem manewrowym i miejscami postojowymi oraz 

przebudowa rowu” na działkach nr ewid. 156/31, 171/12, 161/3. 

3. Zamówienie obejmuje następujący zakres prac: 

WYKONANIE INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ I KLIMATYZACJI 

 

 

 

http://www.sefko.pl/
http://www.bazakonkurencyjnosci.gov.pl/
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Parametry instalacji: 

 

• Centrala wentylacyjna NW1: 

- ilość powietrza: nawiew 4500 m3/h, wywiew 4270 m3/h 

- spręż dyspozycyjny nawiew/wywiew 300 Pa  

- sprawność cieplna odzysku ciepła min 74 [%] 

- efektywny pobór mocy nie więcej niż 1,1 / 1,0 [kW] 

 

• Centrala wentylacyjna NW2: 

 - ilość powietrza: nawiew 3050 m3/h, wywiew 2975 m3/h 

- spręż dyspozycyjny nawiew/wywiew 300 Pa 

- sprawność cieplna odzysku ciepła min 75  [%] 

- efektywny pobór mocy nie więcej niż 0,8 / 0,8 [kW] 

 

• Dla klimatyzacji w systemie VRF: 

- moc chłodnicza/grzewcza systemu nominalna min 27/30 kW  

- współczynnik SEER nie mniejszy niż 6,0 

 

• Agregat freonowy: 

 

- Zakres pracy w trybie chłodzenia -5⁰C do + 46⁰C 

- Zakres pracy w trybie grzania -20⁰C do + 15⁰C 

- Moc chłodnicza nie mniejsza niż 27 kW 

- Moc grzewcza nie mniejsza niż 30,0 kW 

- Czynnik chłodniczy R410A 

- Pobór mocy nie większy niż 10,0 kW 

- Współczynnik SEER nie mniejszy niż 7,0 

- Poziom ciśnienia akustycznego nie większy niż (chłodzenie/grzanie) 59/60 dB, 

 

• Jednostki wewnętrzne 

- Poziom ciśnienia akustycznego nie większy niż 27 dB (najniższy bieg) 

 

• Klimatyzacja hali – ewaporatory: wydatek całkowity nominalny 180.000,00 m3/h powietrza, 

recyrkulacja 

 

- Klimatyzator ewporacyjny, 3 fazowy 10-biegowy z dolnym wyrzutem, nominalny wydatek powietrza 30.000 

m3/h, spręż nominalny 366 Pa, pływakowy zawór dopływu wody, wentylator osiowy, pobór prądu nie większy 

niż 7,5 A, pobór mocy 3kW, głośność ≤ 85 dBA, komplet siatek filtracyjnych, automatyka sterująca 

- Cokół dachowy z funkcją mieszania powietrza wraz z automatyką sterującą – 2 szt. 

- Cokół dachowy standardowy – 4 szt. 

- Wentylator ścienny z siatką i żaluzjami otwieranymi automatycznie podczas pracy, silnik klasy IE3, łopatki 

wykonane ze stali nierdzewnej – 5 szt. 
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UWAGA: 

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES PRAC ZNAJDUJE SIĘ W ZAŁĄCZONYM PROJEKCIE TECHNICZNYM, PRZEDMIARY ROBÓT 

BUDOWLANYCH PEŁNIĄ JEDYNIE FUNKCJĘ POMOCNICZĄ NIEZBĘDNĄ DO WYCENY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, 

A W PRZYPADKU ROZBIEŻNOŚCI PROJEKT TECHNICZNY PEŁNI ROLĘ NADRZĘDNĄ. 

OFERENT CELEM POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA PARAMETRÓW SKŁADA ZAŁĄCZNIK NR 4 DO ZAPYTANIA 

OFERTOWEGO. 

 

4. Wspólny słownik zamówień (CPV): 

 

45300000-0     Roboty instalacyjne w budynkach 

45331220-4     Instalowanie urządzeń klimatyzacyjnych 

45331210-1     Instalowanie wentylacji 

45331200-8     Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 

 

5. Dokumentacja projektowa stanowiąca załącznik nr 5 i 6 do zapytania ofertowego precyzuje szczegółowy 

opis przedmiotu zamówienia i na tej podstawie oferent jest zobowiązany do kompleksowej wyceny 

przedmiotu zamówienia. 

6. Oferent jest zobowiązany do zrealizowania wszelkich prac instalacyjnych określonych w projekcie 

technicznym oraz zapewnienie minimalnych parametrów technicznych urządzeń. 

7. 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 I MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA 

• Okres realizacji zamówienia: maksymalnie do dnia 30.09.2022r. 

• Miejsce realizacji zamówienia:  budynek  produkcyjno-magazynowy z częścią administracyjno-socjalną 

w trakcie budowy zlokalizowany na działkach nr ewid, 156/31, 171/12, 161/3 położonych w 

miejscowości Tajęcina, gmina Trzebownisko. 

• Wykonawca zobowiązuje się do podpisania umowy w terminie i miejscu wskazanym przez 

Zamawiającego. Planowany termin podpisania umowy – maj 2022 r.  

 

III. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

Do postępowania zostaną dopuszczeni oferenci spełniający następujące warunki: 

a) udzielą co najmniej 12 miesięcznej gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane. 

b) posiadają wiedzę i doświadczenie umożliwiające prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia. 

Warunek ten uważa się za spełniony, jeśli Oferent złoży stosowane oświadczenia, iż posiada 

udokumentowane doświadczenie w realizacji w ciągu ostatnich 3 lat  

• co najmniej 3 usług zbliżonych do przedmiotu niniejszego zapytania ofertowego (tj. usług 

polegających na wykonaniu klimatyzacji i wentylacji) o wartości wynoszącej co najmniej 100 

tys. PLN każda oraz  

• co najmniej 3 usług polegających na wykonaniu instalacji wentylacji dla obiektu produkcyjnego 

– zgodnie z załącznikiem nr 3 oraz 3a do zapytania ofertowego. 
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c) nie są powiązani 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: 

− uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 

− posiadaniu co najmniej 10% akcji lub udziałów, 

− pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, 

− pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione 

wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności 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. 

d) oferenci w zakresie przedmiotu zamówienia zobowiązani są do przedstawienia załącznika nr 1  do 

niniejszego zapytania tj. Formularz oferty oraz kosztorysu ofertowego sporządzonego wg pkt. IX 

niniejszego zapytania ofertowego na podstawie udostępnionego projektu budowlanego oraz 

przedmiaru robót. 

e) Wykonawca winien realizować prace instalacyjne zgodnie z załączonym projektem technicznym. 

Wszelkie zmiany i odstępstwa od projektu technicznego 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. 

f) 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 technicznym.  

 

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: 

Lp. kryteria oceny ofert Waga 
maksymalna liczba 

punktów 

A. Cena netto  75 % 75 

B.  Gwarancja  25 % 25 

 

V. OPIS SPOSOBU PRZYZNAWANIA PUNKTACJI ZA SPEŁNIENIE DANEGO KRYTERIUM OCENY OFERTY 

Ocena oferty zostanie obliczona z wykorzystaniem następującego wzoru: 

Ocena = A + B, gdzie: 

 

Ad. A. Kryterium Cena netto  zostanie obliczone wg następującego wzoru: 
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− (najniższa zaproponowana cena netto za wykonanie przedmiotu zamówienia / cena badanej oferty 

netto za wykonanie przedmiotu zamówienia) x 75 punktów 

 

Przy czym, jeżeli cena oferty wyda się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia  

i budzić będzie wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie  

z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub wynikającego z odrębnych przepisów, w szczególności jest 

niższa o 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. 

 

Wykonawca określi całkowitą cenę przedmiotu zamówienia w złotych polskich, która obejmować będzie 

wykonanie całości przedmiotu zamówienia opisanego w Zapytaniu ofertowym i jego załącznikach. Przedstawiona 

w ofercie cena będzie ceną kompletną i ostateczną, obejmującą należy podatek VAT naliczony zgodnie z 

obowiązującymi przepisami w tym zakresie oraz wszelkie koszty związane z właściwym przygotowaniem i 

wykonaniem przedmiotu zamówienia. 

W Formularzu oferty, który stanowi Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego, wykonawca winien podać cenę netto 

za wykonanie całości przedmiotu zamówienia, podatek VAT oraz łączną cenę brutto. 

 

Maksymalna liczba punktów jakie może otrzymać oferta w tym kryterium wynosi: 75 punktów.  

 

Ad. B Kryterium Gwarancja zostanie obliczone wg następującego wzoru: 

- 

- udzielenie co najmniej 60 miesięcznej gwarancji - 25 punktów 

- udzielenie co najmniej 48 miesięcznej gwarancji – 20 punktów 

- udzielenie co najmniej 36 miesięcznej gwarancji – 15 punktów 

- udzielenie co najmniej 24 miesięcznej gwarancji – 10 punktów 

- udzielenie co najmniej 18 miesięcznej gwarancji – 5 punktów 

- udzielenie krótszej niż 18 miesięcznej gwarancji – 0 punktów 

 

Maksymalna liczba punktów jakie może otrzymać oferta w tym kryterium wynosi: 25 punktów. 

 

Łączna ocena ofert: 

Punkty uzyskane przez ofertę w ocenie oferty w Kryterium A i Kryterium B 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 i B). Punkty będą liczone z dokładnością 

do dwóch miejsc po przecinku. 
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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 dostawy 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 oraz 3a do zapytania ofertowego. 

4. Formularz zgodności parametrów  – załącznik nr 4 do zapytania ofertowego. 

5. 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. W przypadku posiadania dokumentu zaświadczającego prowadzenie działalności 

gospodarczej w języku innym aniżeli język polski lub angielski potencjalny Oferent zobligowany jest do 

przedstawienia jego tłumaczenia (Jeśli dotyczy).   

6. Kosztorys ofertowy opracowany metodą kalkulacji szczegółowej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 13 lipca 2001 r. w sprawie metod kosztorysowania 

obiektów i robót budowlanych (Dz. U. Nr 80, poz. 867). Szczegółowe wytyczne dotyczące sposobu 

opracowania kosztorysu znajdują się w pkt. IX. 

 

Powyższe załączniki należy przedstawić w oryginale lub poświadczyć za zgodność z oryginałem. Potwierdzenia za 

zgodność dokonuje osoba, 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 SPOSÓB PRZYGOTOWANIA I SKŁADANIA OFERT 

a) ofertę należy przedstawić na załączonym do zapytania ofertowego formularzu, 

b) nieodłączny element oferty stanowią załączniki wymagane w pkt. VJ  niniejszego zapytania ofertowego, 

c) oferta może być wypełniona odręcznie lub komputerowo, jednak w przypadku wypełnienia odręcznego 

należy tego dokonać dużymi drukowanymi literami w sposób czytelny, 

d) 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. 

e) wszelkie poprawki lub zmiany w treści muszą być parafowane przez osobę podpisującą ofertę, 

f) każdy z Wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę, 

g) Zamawiający odrzuci ofertę niespełniającą warunków formalnych lub złożoną po terminie. Wykonawcy 

z tego tytułu nie przysługują żadne roszczenia, 

h) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych lub wariantowych, 

i) Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany lub uzupełnienia treści niniejszego zapytania ofertowego 

przed upływem terminu na składanie ofert. Informacja o wprowadzeniu zmian lub uzupełnienia treści 

zapytania ofertowego zostanie przekazana Oferentom niezwłocznie w formie pisemnej (e-mail), jak 

również zostanie opublikowana na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem www.sefko.pl 

oraz na portalu Baza Konkurencyjności pod adresem www.bazakonkurencyjnosci.gov.pl, 

http://www.sefko.pl/
http://www.bazakonkurencyjnosci.gov.pl/
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j) Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia oraz zakończenia postępowania lub 

jego części bez wyboru Wykonawcy, bez podania przyczyn, 

k) na Oferencie ciąży obowiązek przedłożenia oferty spełniającej wszelkie wymogi formalne  

i merytoryczne. W sytuacji, gdy z przedłożonej oferty nie będzie jednoznacznie wynikało, iż spełnia ona 

wymagania określone w zapytaniu ofertowym wówczas Zamawiający odrzuci ofertę ze względu na 

niespełnianie wymogów.  

 

Ofertę należy złożyć na jeden z poniższych sposobów: 

• Za pośrednictwem bazy konkurencyjności znajdującej się pod adresem 

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/  

• Osobiście, pocztą, listem poleconym, kurierem na adres firmy Zamawiającego, tj. SEFKO BUSZTA SPÓŁKA 

KOMANDYTOWA, Palikówka 197B, 36-073 Palikówka 

 

Oferta powinna zostać złożona w zamkniętej kopercie, oznaczona adresem Zamawiającego i Oferenta oraz 

zapisem: „OFERTA W RAMACH ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 8/3.2.2./SEFKO”. 

 

Oferta musi zostać złożona w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10.05.2022 r. do godz. 10.00. 

W przypadku złożenia oferty drogą pocztową, decyduje godzina wpływu oferty do siedziby Zamawiającego. 

 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10.05.2022 r. o godz. 10:30 w siedzibie SEFKO BUSZTA SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 

Palikówka 197B, 36-073 Palikówka. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Wykonawcy zostaną poinformowani  

o kwocie jaką Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia. Wykonawcy zostaną poinformowani  

w trakcie spotkania o ilości złożonych ofert, nazwach i adresach Wykonawców, cenach poszczególnych ofert,  

a także o informacjach dotyczących pozostałych kryteriów oceny ofert. 

W razie jakichkolwiek dodatkowych pytań prosimy o kontakt z Panem Sylwestrem Buszta, e-mail: 

sylwek@sefko.pl 

Zamawiający udzieli wyjaśnień, jeżeli pisemne zapytanie wpłynie do niego nie później niż na 2 dni robocze przed 

upływem terminu składania ofert. 

 

VIII INFORMACJA O UPUBLICZNIENIU ORAZ WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

1.  Informacja o niniejszym zapytaniu zamieszczona została na stronie internetowej przedsiębiorstwa oraz na 

portalu Baza Konkurencyjności pod adresem www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl,  

2. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zamieszczona zostanie na stronie internetowej 

przedsiębiorstwa oraz na portalu Baza Konkurencyjności pod adresem 

www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl,  

3.     Zamawiający sporządzi pisemny protokół z wyboru najkorzystniejszej oferty. 

 

IX 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. Przedmiar i kalkulację sporządzoną metodą odpowiednią do planowanego sposobu wykonania robót 

budowlanych oraz cenę jednostkową. 

6. Wartość kosztorysową robót budowlanych. 

7. Tabelę wartości elementów scalonych. 

 

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/
http://www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/
http://www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/
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X TERMIN WAŻNOŚCI OFERTY 

Wykonawca jest związany ofertą przez okres 40 dni kalendarzowych od dnia upływu terminu składania ofert.  

 

XI INFORMACJA NA TEMAT EWENTUALNYCH ZAMÓWIEŃ UZUPEŁNIAJĄCYCH 

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia dotychczasowemu Wykonawcy, w okresie 3 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 WYKLUCZENIA Z MOŻLIWOŚCI REALIZACJI ZAMÓWIENIA 

1. Wykluczone zostaną oferty niespełniające wymogów, w tym oferty złożone po terminie składania ofert. 

2. Zamówienie może być udzielone wyłącznie podmiotom, które nie są powiązane 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: 

− Uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 

− Posiadaniu co najmniej 10% akcji lub udziałów, 

− Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, 

− Pozostawaniu 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. 

 

XIII WARUNKI ZMIANY UMOWY 

1. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień zawartej umowy z wybranym 

Wykonawcą w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. 

2. Zmiany w umowie będą dopuszczalne w szczególności w przypadku: 

• zmiany jakichkolwiek rozporządzeń i przepisów i innych dokumentów, w tym dokumentów 

programowych, mających wpływ na realizację umowy, 

• zmiany terminu realizacji robót budowlanych z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, 

• zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa mających bezpośredni wpływ na wysokość 

wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy; 

• zmiany umówionego zakresu robot w przypadku uzasadnionych zmian w dokumentacji projektowej 

stanowiącej opis przedmiotu umowy, powstałych z przyczyn niemożliwych do przewidzenia w chwili 

zawarcia umowy i wynikającego z tych zmian zakresu finansowego, konieczności wykonania rozwiązań 

równoważnych wynikających z uwarunkowań technologicznych lub użytkowych; 

• zmiany terminu zakończenia całości robót budowlanych, stanowiących przedmiot umowy 

3.Wszelkie zmiany treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie aneksu podpisanego przez obie 

strony, pod rygorem nieważności. 
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XIV ZAŁĄCZNIKI 

1. Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy  

2. Załącznik nr 2 -Oświadczenie o braku powiązań  

3. Załącznik nr 3 oraz 3a - Wykaz doświadczenia  

4. Załącznik nr 4 – Formularz zgodności parametrów 

5. Załącznik nr 5 -  Przedmiar robót 

6. Załącznik nr 6 - Projekt techniczny  

7. Załącznik nr 7 – Wzór umowy 


