OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM
dla zamówień o wartości szacunkowej od 20.000 zł do 50.000 zł

Zamawiający:
Zielonogórski Klub Jeździecki Przylep-Lotnisko
ul. Przylep-Skokowa 18D, 66-015 Zielona Góra,
tel. (+48) 668 083 044
e-mail: alicja.porycka@gmail.com

Wykonawcy
zainteresowani udziałem
w niniejszym postępowaniu

1.

Przedmiot zamówienia:
1) nazwa nadana zamówieniu: dostosowanie pomieszczeń socjalnych dla Uczestników projektu
pn. „Lepsze jutro”;
2) miejsce realizacji zamówienia: Zielonogórski Klub Jeździecki Przylep-Lotnisko, ul. PrzylepSkokowa 18D, 66-015 Zielona Góra;
3) rodzaj zamówienia – roboty budowlane;
4) czas trwania lub termin wykonania zamówienia – 31.12.2017 r.;
5) opis przedmiotu zamówienia:
a) w ramach realizacji przedmiotu zamówienia dla niniejszego zapytania ofertowego Wykonawca
dostosowuje pomieszczenia socjalne w zakresie stolarki okiennej oraz drzwiowej, instalacji
elektrycznej, wod-kan oraz c.o., izolacji termicznej, wentylacji, itp.,
b) szczegółowy opis przedmiotu zapytania ofertowego zawarty jest w załączniku nr 2,
c) Wykonawca na wykonany przedmiot zamówienia udzieli gwarancji oraz rękojmi na okres 40
miesięcy;
d) zgodnie z wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu
Spójności na lata 2014-2020 ust. 6.5.1 pkt 3 zawarcie pisemnej umowy z Wykonawcą nie jest
wymagane;
e) Zadanie realizowane w ramach umowy nr RPLB.07.04.02-08-0001/16-00 o dofinansowanie
projektu „Lepsze jutro” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach: Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 w ramach: Osi Priorytetowej
7. Równowaga społeczna Działania 7.4 Aktywne włączenie w ramach podmiotów integracji
społecznej realizowane przez ZIT Zielona Góra.

2.

Język i forma postępowania: postępowanie prowadzi się w języku polskim z zachowaniem formy
pisemnej

3.

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonania oceny ich spełnienia:
1) Z możliwości realizacji zamówienia wyłączone są podmioty, które powiązane są z Zamawiającym
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lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami
wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem
i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy osobowo lub kapitałowo, w szczególności
poprzez:
a)
b)
c)
d)

uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
posiadanie udziałów lub co najmniej 10% akcji,
pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
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.

2) Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana zgodnie z formułą „spełnia
– nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach:
a) wypełniony formularz oferty wg załącznika nr 1,
b) wypełnione i podpisane oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu wg
załącznika nr 3 – oświadczenie musi być aktualne na dzień złożenia oferty,
c) pełnomocnictwo lub inny dokument określający zakres umocowania do reprezentowania
Wykonawcy, o ile ofertę składa pełnomocnik Wykonawcy – dokument musi być aktualny na
dzień złożenia oferty.
Uwaga:

4.

−

dokumenty, o których mowa powyżej mogą być przedstawione w formie oryginał lub kserokopii
poświadczonej na każdej zapisanej stronie za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub
upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy,

−

dokumenty, o których mowa powyżej sporządzone w języku obcym, należy złożyć wraz z
tłumaczeniem na język polski,

−

oferta Wykonawcy, który nie wykaże, iż spełnia wszystkie warunki określone w pkt 3 nie będzie
rozpatrywana.

Sposób obliczenia ceny:
1) cena uwzględniająca należny podatek VAT, podana w ofercie wg załącznika nr 1 do niniejszego
ogłoszenia musi obejmować cały przedmiot zapytania (ryczałtowa cena brutto) wyceniony
w oparciu o szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego
zapytania ofertowego z uwzględnieniem postanowień pkt 1 niniejszego zapytania;
2) cena oferty, o której mowa powyżej, musi być wyrażona w złotych polskich, po zaokrągleniu do
pełnych groszy - dwa miejsca po przecinku (końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki
0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza);
3) cena oferty podana przez Wykonawcę zawiera w sobie wszystkie koszty związane z realizacją
przedmiotu zamówienia, jest stała przez cały okres trwania umowy i w żadnym przypadku nie
podlega zmianom z jakiegokolwiek powodu;
4) cena oferty obejmować będzie wyrażoną w jednostkach pieniężnych i podlegającą zapłacie przez
Zamawiającego wartość wszystkich zobowiązań Wykonawcy związanych z wykonaniem
zamówienia;
5) ceną w rozumieniu przepisów art. 3 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu
o cenach towarów i usług (Dz. U. poz. 915) jest wartość wyrażoną w jednostkach pieniężnych,
którą kupujący jest obowiązany zapłacić przedsiębiorcy za towar lub usługę; w cenie uwzględnia
się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów
sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług lub podatkiem
akcyzowym, z zastrzeżeniem pkt 4.8);
6) cena oferty podana przez wykonawcę w ofercie musi być podana cyfrą i słownie, z dokładnością do
dwóch miejsc po przecinku;
7) prawidłowe ustalenie należnej stawki podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177,
poz. 1054 - tekst jednolity z późn. zm.);
8) w celu oceny oferty, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej
oferty, doliczy do ceny przedstawionej w ofercie podatek od towarów i usług, który miałby
obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami – w przypadku takim Wykonawca składając ofertę,
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informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego
obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub
świadczenie będzie prowadzić do jego powstania oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.
5.

Kryteria oceny ofert:
1) Oferty oceniane będą według poniższych kryteriów i ich wag (znaczenia):
a) cena oferty „C”– waga 60 %
Przy ocenie oferty w kryterium cena („C”) najwyżej będzie punktowana oferta proponująca najniższą
cenę (brutto) za wykonanie przedmiotu zamówienia, pozostałe oferty uzyskają odpowiednio mniejszą
liczbę punktów (po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku - końcówki poniżej 0,005 pkt pomija
się, a końcówki 0,005 pkt i wyższe zaokrągla się do 0,01 pkt) po przeliczeniu wg wzoru:

C = (Cmin / Cbad) x 100 pkt x 60%
gdzie: Cmin - cena oferty z najniższą ceną (zł);
Cbad - cena oferty badanej (zł);
60% - waga kryterium „C”
Uwaga: maksymalna ilość punktów przyznanych w niniejszym kryterium to 60,00 pkt
b) gwarancja „G” – waga 40 %
Przy ocenie oferty w kryterium gwarancja („G”) najwyżej będzie punktowana oferta Wykonawcy, który
zaoferuje wydłużony okres gwarancji, dłuższy niż określony w pkt 1.5) lit. c (tj. 40 miesięcy) o podaną
w ofercie liczbę (ilość) miesięcy, pozostałe oferty uzyskają odpowiednio mniejszą liczbę punktów (po
zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku – końcówki poniżej 0,005 pkt pomija się, a końcówki 0,005
pkt i wyższe zaokrągla się do 0,01 pkt) obliczoną wg wzoru:

G = (Gbad / Gdop) x 100 pkt x 40%
gdzie: Gbad – okres gwarancji i rękojmi badanej oferty;
Gdop - dopuszczalna największa ilość miesięcy wydłużająca okres gwarancji (40);
40% - waga kryterium „C”
Maksymalny czas dodatkowej gwarancji i rękojmi brany pod uwagę przy ocenie oferty to 70 miesięcy
W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę wydłużenia gwarancji o 31 i więcej miesięcy
Zamawiający przyjmie jako podstawę do oceny maksymalną dopuszczoną liczbę miesięcy (70).
Ocena ofert w niniejszym kryterium dokonana zostanie na podstawie informacji zawartej w pkt 3.2.
formularza oferty (załącznik nr 1 do zapytania ofertowego). W przypadku nie podania w pkt 3.2.
formularza oferty żadnej informacji, podanie wartości „0”, „-” lub „nie dotyczy” lub informacji
o równoważnym znaczeniu, oferta otrzyma 0 pkt w niniejszym kryterium.
Uwaga: maksymalna ilość punktów przyznanych w niniejszym kryterium to 40,00 pkt;
2) Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom
określonym w niniejszym ogłoszeniu i została oceniona jako najkorzystniejsza (uzyskała
najwyższą liczbę punktów - sumę punktów przyznanych w kryterium „C” + „G”) w oparciu
o podane w pkt 5.1) kryteria oceny ofert.
Jeżeli dwie lub więcej ofert uzyska taka samą liczbę punktów (sumę punktów przyznanych
w kryterium „C” + „G”) Zamawiający udzieli zamówienia temu Wykonawcy, który zaoferował
wykonanie zamówienia za niższą cenę (która uzyskała najwięcej punktów w kryterium „C”).
6.

Złożenie oferty:
1) Wykonawca złoży ofertę:
a) osobiście, za pomocą poczty lub kuriera – w zamkniętej kopercie opatrzonej nazwą
i adresem Wykonawcy, adresem Zamawiającego i nazwą zamówienia, o której mowa
w pkt 1.1),
b) drogą elektroniczną – w temacie wiadomości należy umieścić nazwę zamówienia, o której
mowa w pkt. 1.1)
2) Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego tj. w Zielonogórskim Klubie Jeździeckim PrzylepLotnisko, 66-015 Zielona Góra (kod, miejscowość), ul. Przylep-Skokowa 18D lub wysłać na adres
e-mail alicja.porycka@gmail.com, w terminie do dnia 6 grudnia 2017 r.;
3) Oferta złożona po terminie określonym w pkt 6.2) i/lub niezgodna z przedmiotem zamówienia nie
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będzie rozpatrywana;
4) Jeden Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. W sytuacji gdy Wykonawca złoży więcej niż
jedną ofertę żadna z nich nie będzie rozpatrywana.
5) Dokumenty i oświadczenia wymagane od Wykonawcy ubiegającego się o zamówienie
(składającego ofertę):
a) wypełniony formularz oferty wg załącznika nr 1 do niniejszego ogłoszenia (przedstawiony
w formie oryginału);
b) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji (w formie
oryginału lub kserokopii poświadczonej na każdej zapisanej stronie za zgodność z oryginałem
przez Wykonawcę lub upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy);
c) pełnomocnictwo lub inny dokument określający zakres umocowania do reprezentowania
Wykonawcy, o ile ofertę składa pełnomocnik Wykonawcy (pełnomocnictwo zgodnie z działem
VI rozdział II ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121 –
tekst jednolity z późn. zm.) winno być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej
notarialnie).
7.

Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami:
1) Wszelkie oświadczenia oraz informacje składane przez Zamawiającego i Wykonawców wymagają
formy pisemnej – złożenia oryginału pisma lub dokumentów w formie określonej w pkt 3
oraz 6.5);
2) Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami jest Pani Alicja Porycka
w Zielonogórskim Klubie Jeździeckim Przylep-Lotnisko, 66-015 Zielona, ul. Przylep-Skokowa 18D
tel. 668 083 044; e-mail: alicja.porycka@gmail.com.
3) Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania w przypadku zaistnienia jednej
lub kilku okoliczności: braku ofert podlegających rozpatrzeniu; gdy cena oferty najkorzystniejszej
przewyższa kwotę, którą zamierzano przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; wystąpienia
takiej zmiany okoliczności, która powoduje że wykonanie zamówienia nie leży w interesie
Zamawiającego; postępowanie obarczone jest niemożliwa do usunięcia wadą uniemożliwiającą
zawarcie umowy; jeżeli środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, które zamierzano
przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane
Zamawiającemu.
4) Informację o wyniku postępowania Zamawiający zamieści na stronie internetowej (www.zkj.pl)
niezwłocznie po:
a) wyborze oferty najkorzystniejszej, podając:
b) nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres zamieszkania i adres Wykonawcy,
którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz
c) nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy
Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium
oceny ofert i łączną punktację;
d) informacje o Wykonawcach, których oferty nie zostały rozpatrzone, podając uzasadnienie
faktyczne;
e) unieważnieniu postępowania, podając uzasadnienie faktyczne.

8.

Waluta, w jakiej mogą być prowadzone rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą:
Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich.

9.

Projekt umowy stanowi załącznik nr 4 do niniejszego zapytania. Jeżeli przewidziano możliwość
zmiany zawartej umowy warunki tej zmiany określono w projekcie umowy.

10. Załączniki do niniejszego ogłoszenia:
1) formularz oferty wg załącznika nr 1;
2) szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty w załączniku nr 2;
3) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zawarty w załączniku nr 3;
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