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ZAPYTANIE OFERTOWE 
z dnia 4 sierpnia 2021 r. 

Remont mieszkania wspomaganego w miejscowości Jamielne w projekcie „Kompleksowy program 
wsparcia osób niesamodzielnych i niepełnosprawnych z gminy Stoczek Łukowski” 

 
Gmina Stoczek Łukowski 

zaprasza do składania ofert na realizację przedmiotu niniejszego zapytania ofertowego. 
 
1. ZAMAWIAJĄCY 
 

Zamawiający: 
Nazwa Gmina Stoczek Łukowski 
Forma prawna Jednostka budżetowa 
Numer REGON 711582581 
Numer NIP 8252004409 

Dane teleadresowe Zamawiającego: 
Adres do korespondencji Plac Tadeusza Kościuszki 1, 21-450 Stoczek Łukowski 

E-mail gmina@stoczeklukowski.pl 

Tel. 25 623 97 23 

Godziny pracy 7.30 – 15.30 

Osoba do kontaktu 
(przedstawiciel Zamawiającego) 

Koordynator projektu: 
Elżbieta Lipska 
Tel. 537-686-561 
E-mail: lipska@projecthub.pl 

 
2. ZAPYTANIE OFERTOWE   
 

Tytuł zapytania Remont mieszkania wspomaganego w miejscowości Jamielne 
w projekcie „Kompleksowy program wsparcia osób 
niesamodzielnych i niepełnosprawnych z gminy Stoczek 
Łukowski” 

Publikacja zapytania Zapytanie ofertowe jest dostępne na stronie internetowej  
www.bazakonkurencyjnosci.gov.pl. 

Charakter prawny zapytania Postępowanie prowadzone będzie w trybie zapytania 
ofertowego. Zapytanie ofertowe realizowane jest zgodnie z 
zasadami konkurencyjności, stosowanymi przez podmioty, 
które nie są zobowiązane do stosowania ustawy z dnia 29 
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. 

 
 
3. OPIS PRZEDMIOTU ZAPYTANIA (ZAMÓWIENIA) 
 
3.1 Przedmiot zamówienia – informacje podstawowe: 
 

Opis Projektu Przedmiot zamówienia ma zostać wykonany w ramach i w celu  
realizacji projektu „Kompleksowy program wsparcia osób 
niesamodzielnych i niepełnosprawnych z gminy Stoczek 
Łukowski”, dofinansowanego ze źródeł programu RPO 

http://www.bazakonkurencyjnosci.gov.pl/
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Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Działanie 11.2 

Usługi społeczne i zdrowotne - konkursy horyzontalne. 
Zwięzłe określenie przedmiotu 
zamówienia 

Remont mieszkania wspomaganego w miejscowości Jamielne 
77, 21-450 Stoczek Łukowski dla osób niesamodzielnych 
wymagających wsparcia w formie usług opiekuńczych w 
projekcie „Kompleksowy program wsparcia osób 
niesamodzielnych i niepełnosprawnych z gminy Stoczek 
Łukowski” 

Wspólny Słownik Zamówień 
(kod-y CPV przedmiotu 
zamówienia) 

 
45000000-7 - Roboty budowlane 
 

 
3.2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 
 
 

3.2.1 Przedmiotem zamówienia jest: Remont mieszkania wspomaganego w miejscowości 
Jamielne w projekcie „Kompleksowy program wsparcia osób niesamodzielnych i 
niepełnosprawnych z gminy Stoczek Łukowski” w celu utworzenia nowego mieszkania 
wspomaganego w formie mieszkania wspieranego 

Nazwa inwestycji: Remont mieszkania wspomaganego w miejscowości Jamielne w 
projekcie „Kompleksowy program wsparcia osób niesamodzielnych i niepełnosprawnych 
z gminy Stoczek Łukowski” 
Adres inwestycji: Jamielne 77, 21-450 Stoczek Łukowski 
 

Celem robót jest przystosowanie istniejącego mieszkania, które będzie służyć osobom 
niesamodzielnym wymagającym wsparcia w formie usług opiekuńczych w ramach 
realizacji projektu „Kompleksowy program wsparcia osób niesamodzielnych i 
niepełnosprawnych z gminy Stoczek Łukowski” dofinansowanym ze źródeł programu RPO 
Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Działanie 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne 
- konkursy horyzontalne.  
 
Szczegółowa specyfikacja zamówienia zawarta jest  w Załączniku nr 4  - Przedmiar robót. 
 
Ponadto obowiązkiem Wykonawcy jest: 
a)    zagospodarowanie materiałów rozbiórkowych, 
b)    wykonanie zabezpieczenia  i właściwego oznakowania miejsca robót przez cały okres     

realizacji przedmiotu zamówienia 
c)     przestrzegania przepisów bhp i p.poż., 
d)   dopuszczenia do wykonywania przedmiotu umowy wyłącznie osób posiadających  

odpowiednie kwalifikacje, przeszkolonych w zakresie przepisów bhp i p.poż.   
e)  utrzymania ładu i porządku w trakcie prowadzenia prac adaptacyjnych, a po  

zakończeniu prac – całkowitego i fachowego uporządkowania miejsca robót, 
f)      usunięcia wszelkich szkód powstałych w trakcie realizacji przedmiotu umowy, 
g)     wzięcia udziału w odbiorze końcowym przedmiotu umowy, 
h)  usuwania stwierdzonych podczas odbioru końcowego oraz w okresie trwania gwarancji 
wad, w terminie ustalonym przez Zamawiającego, przy czym Zamawiający będzie brał pod 
uwagę – przy ustalaniu tego terminu – możliwości techniczne wykonania prac związanych 

http://www.cpv.com.pl/kod,45000000-7.html
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z usunięciem danej wady. 
 
Na wykonane roboty remontowe wymagane jest udzielenie minimum 36-miesięcznej 
gwarancji. 
 
Miejsce realizacji zamówienia: Jamielne 77, 21-450 Stoczek Łukowski  
Termin realizacji zamówienia : Do 60 dni od daty podpisania umowy na realizację 
zamówienia. 
 

 
 
3.3 Ogólne postanowienia dot. realizacji przedmiotu zapytania: 
 

3.3.1 Realizacja przedmiotu zamówienia jest uzależniona od uzyskania finansowania Projektu. 
3.3.2 Warunkiem ostatecznego wyboru ofert będzie podpisanie umowy z wybranym 

Wykonawcą na realizację przedmiotu zamówienia. Umowa poza istotnymi elementami 
umowy może zawierać inne klauzule, w tym w szczególności zabezpieczające prawidłowe 
wykonanie umowy i dobro Projektu, w szczególności m.in. dotyczące obowiązku 
zachowania poufności, przekazania bez dodatkowego wynagrodzenia powstałych praw 
autorskich, możliwości odstąpienia, rozwiązania lub wypowiedzenia umowy przez 
Zamawiającego w przypadku naruszenia umowy (w tym w przypadku zastrzeżeń co do 
jakości i terminów realizacji elementów zamówienia),  kary umowne (co najmniej do 
wysokości umówionego wynagrodzenia) lub inne ogólnie przyjęte (w profesjonalnym 
obrocie)  zabezpieczenia należytej współpracy i prawidłowego wykonania umowy, z 
uwzględnieniem uwarunkowań Projektu. 

3.3.3 Na każdym etapie realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do kontaktu z 
Zamawiającym lub przedstawicielem Zamawiającego, informowania o bieżących 
działaniach i ewentualnych utrudnieniach w realizacji przedmiotu zamówienia. W trakcie 
realizacji zamówienia niezbędne dokumenty i informacje zostaną udostępnione 
Wykonawcy z inicjatywy Gminy Stoczek Łukowski lub na prośbę Wykonawcy. Wykonawca 
będzie zobowiązany do realizacji zamówienia zgodnie z treścią zapytania ofertowego i 
złożonej oferty, postanowieniami umowy, a także zgodnie z powszechnie obowiązującymi 
przepisami prawa oraz w sposób uwzględniający prawne, organizacyjne i finansowe 
uwarunkowania Projektu finansowanego ze środków UE – w celu prawidłowej realizacji 
przedmiotu zamówienia w ramach Projektu. 

3.3.4 Cena brutto przedmiotu zamówienia – wynagrodzenie ryczałtowe brutto, które obejmuje 
wszelkie wydatki związane z realizacją przedmiotu zapytania, w tym wszelkie daniny o 
charakterze publicznoprawnym i inne (w tym w szczególności podatki pośrednie, 
bezpośrednie, związane z obowiązkowymi ubezpieczeniami). Wynagrodzenie (cena) nie 
będzie podlegało podwyższeniu z jakiegokolwiek tytułu, chyba że co innego wyraźnie 
postanowi Zamawiający w treści niniejszego zapytania lub w trakcie realizacji przedmiotu 
zapytania (w formie pisemnej).  Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania 
zakresu przedmiotu zapytania nie może być podstawą do zmiany wynagrodzenia 
ryczałtowego. 

3.3.5 Zamawiający nie dopuszcza możliwości wypłacenia zaliczki na poczet realizacji 
zamówienia. 

3.3.6 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Oferta powinna zawierać 
realizację całego zamówienia. 
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3.3.7 Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmian niniejszego zapytania po podpisaniu 
umowy z wykonawcą w zakresie opisanym w projekcie umowy. 

 
 
 

3.4 Wymagania wobec Oferenta: 
 

3.4.1  O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający warunki: 

1) Oferent powinien posiadać niezbędne uprawnienia i zasoby niezbędne do 
niezakłóconej realizacji przedmiotu zamówienia, w szczególności  niezbędne 
środki techniczno-organizacyjne, niezbędne doświadczenie, kwalifikacje oraz 
potencjał osobowy i finansowy. 

2) Oferent posiada doświadczenie w realizacji podobnych zamówień - w okresie  
5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizował co najmniej dwa zamówienia 
– każde polegające na pracach remontowych o wartości co najmniej 70 tys. zł. 
każde. 
 

3.4.2 Celem spełniania warunków Oferent musi wykazać, iż: 

1. Posiada uprawnienia i zasoby niezbędne do niezakłóconej realizacji przedmiotu 
zamówienia, w szczególności niezbędne środki techniczno-organizacyjne, 
niezbędne  doświadczenie, kwalifikacje oraz potencjał osobowy i finansowy. 

2. W okresie 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizował co najmniej 
dwa zamówienia – każde polegające na pracach remontowych o wartości  
70 tys. zł. każde (Załącznik nr 3). 

 

3.4.3 1. Wybrany Wykonawca zobowiązuje się: 

 

a) zapewnić bezpieczeństwo, porządek i czystość na terenie realizacji przedmiotu 
zamówienia i w jego najbliższym otoczeniu oraz przestrzegać przepisów o ochronie 
środowiska, 

b) zapewnić wykonywanie przedmiotu zamówienia we właściwych warunkach 
higienicznych i socjalnych, 

c) umożliwić wstęp na teren realizacji przedmiotu zamówienia pracownikom 
Zamawiającego, 

d) uporządkować teren realizacji przedmiotu zamówienia po zakończeniu robót w 
terminie zgłoszenia przedmiotu zamówienia do odbioru końcowego. 

e) zawarcia umowy według załączonego projektu.  
 

 

 
3.4.4 W zapytaniu ofertowym nie mogą brać udziału: 
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 a) Oferenci, którzy w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania wyrządzili 
Zamawiającemu szkodę przez to, że nie wykonali lub nienależycie wykonali 
zobowiązanie wobec Zamawiającego, chyba ze było to następstwem okoliczności, 
za które Oferent nie ponosił odpowiedzialności; 

b) Oferenci, którzy w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania uchylili 
się od podpisania umowy z Zamawiającym pomimo wyboru ich oferty; 

c) Oferenci, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, tj. nie posiadają 
uprawnień do wykonywania określonej działalności, nie posiadają niezbędnej 
wiedzy i doświadczeń zgodnie z warunkami udziału w nin. postępowaniu bądź 
znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej mogącej budzić poważne 
wątpliwości co do możliwości prawidłowego wykonania zamówienia lub są 
powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. 

d) Oferenci którzy są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym, z 
członkami Zarządu Zamawiającego lub z innymi osobami zatrudnionymi u 
Zamawiającego, osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań lub 
uczestniczącymi w imieniu Zamawianego w przygotowaniu i realizacji zapytania 
ofertowego (w tym w wyborze wykonawcy); ww. powiązania polegają w 
szczególności na: uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki 
osobowej; posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;  pełnieniu funkcji 
członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; 
pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub 
powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub 
powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej do drugiego stopnia lub w 
stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 

 
3.4.5 Ocena spełnienia powyższych warunków oparta będzie o zasadę spełnia - nie spełnia (1-

0) i zostanie przeprowadzona w oparciu o złożone dokumenty i oświadczenia Oferenta 
wymienione w punkcie 3.5. 

 
 

 
3.5 Wymagane oświadczenia i dokumenty: 

 

3.5.1 Zamawiający wymaga złożenia w Ofercie następujących oświadczeń i dokumentów, a 
mianowicie: 

a. zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (CEIDG) – jeśli 
dotyczy; 

b. aktualnego wydruku KRS – jeżeli dotyczy 
c. oświadczeń Oferenta, że nie zachodzą okoliczności wyłączające go z ubiegania się 

o zamówienie, w szczególności: 
• wobec Oferenta nie wszczęto postępowania upadłościowego, ani nie 

ogłoszono jego upadłości, 
• Oferent nie zalega z opłacaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie 

społeczne, 
• Oferent nie jest osobą fizyczną prawomocnie skazaną za przestępstwo 

popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego 
lub za inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, 

http://fiz.ycz.n4/
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• Oferent nie jest osobą prawną, której urzędujących członków władz skazano 
za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie 
zamówienia publicznego albo inne przestępstwo popełnione w celu 
osiągnięcia korzyści majątkowych, 

• Oferent posiada niezbędną wiedzę niezbędne uprawnienia i zasoby niezbędne 
do niezakłóconej realizacji przedmiotu zamówienia, w szczególności  
niezbędne środki techniczno-organizacyjne, niezbędne doświadczenie, 
kwalifikacje oraz potencjał osobowy i finansowy, 

• Oferent znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej 
niezakłóconą realizację zamówienia, 

• Oferent nie jest powiązany osobowo ani kapitałowo z Zamawiającym, z 
członkami Zarządu Zamawiającego ani z innymi osobami zatrudnionymi u 
Zamawiającego osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań lub 
uczestniczącymi w imieniu Zamawianego w przygotowaniu i realizacji 
zapytania ofertowego (w tym w wyborze wykonawcy); ww. powiązania 
polegają w szczególności na: uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki 
cywilnej lub spółki osobowej; posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;  
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. 
 

• Oferent nie jest powiązany osobowo lub kapitałowo z partnerem projektu – 
Ośrodek Wsparcia Osób Niepełnosprawnych i Niesamodzielnych, z członkami 
Zarządu lidera projektu lub z innymi osobami zatrudnionymi u partnera 
projektu, osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań lub 
uczestniczącymi w imieniu lidera  projektu w przygotowaniu i realizacji 
zapytania ofertowego (w tym w wyborze wykonawcy); ww. powiązania 
polegają w szczególności na: uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki 
cywilnej lub spółki osobowej; posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;  
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. 
 

a. Wykonawca zobowiązany jest do złożenia oświadczenia o spełnianiu warunków 
udziału w niniejszym postępowaniu, 

b. Wykonawca zobowiązany jest do złożenia wykazu zrealizowanych zamówień – 
Załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego. 

 
3.5.2 Dokumenty, o których mowa w pkt 3.5.1 należy przedstawić w formie oryginału lub kopii 

poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę/osoby uprawnione do reprezentacji 
Oferenta. 
 

3.5.3 Zamawiający dokona sprawdzenia spełnienia przez Wykonawców wymogów określonych 
w zapytaniu ofertowym w zakresie kompletności i jakości oferty, a mianowicie pod uwagę 
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będą brane oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego, zawierające komplet ważnych 
oświadczeń i dokumentów wymaganych w niniejszym zapytaniu ofertowym; Wykonawca 
ponosi negatywne konsekwencje nie przedłożenia kompletnej oferty, zgodnej z wymogami 
zapytania ofertowego i Kodeksu cywilnego. 

3.5.4 Zamawiający zastrzega sobie prawo szczegółowego sprawdzenia stanu faktycznego z 
przedłożonymi dokumentami i oświadczeniami, w tym również poprzez wezwanie 
Oferenta do wyjaśnienia treści dokumentów lub przedłożenia dodatkowych dokumentów. 

 
 
3.6 Termin(y) realizacji przedmiotu zamówienia 
 

1. Przedmiot zamówienia realizowany będzie w okresie do 60 dni kalendarzowych od daty 
podpisania umowy na realizację zamówienia. 

 
 
 
4. KRYTERIA OCENY OFERT 
 
W przypadku złożenia ofert przez więcej niż jednego Oferenta Zamawiający dokona oceny ważnych 
ofert na podstawie poniżej przedstawionych kryteriów oceny ofert. 
 

Kryterium Waga Opis kryterium i sposobu przyznawania punktów 
Cena ofertowa 60 % Cena ofertowa (IP1) - każda oferta będzie oceniona na 

podstawie ceny wskazanej w danej ofercie (z 
podatkiem VAT), a ilość punktów w kryterium zostanie 
obliczona na podstawie następującego wzoru: 

                                 Cn 
                    IP1 =  ---------  x 60% x 100 
                                 Co 

Gdzie:  
IP1 – ilość punktów przyznanych ocenianej ofercie 
w kryterium: Cena ofertowa; 
Cn – najniższa cena ofertowa spośród wszystkich 
rozpatrywanych i nieodrzuconych ofert; 
Co – cena ofertowa ocenianej oferty 

 
 

Kryterium Waga Opis kryterium i sposobu przyznawania punktów 
 Okres udzielonej 
gwarancji i rękojmi na 
przedmiot zamówienia 

20 % Okres udzielonej gwarancji i rękojmi na przedmiot 
zamówienia (IP2) - każda oferta będzie oceniona na 
podstawie zadeklarowanej w danej ofercie długości 
udzielonej na przedmiot zamówienia gwarancji, a ilość 
punktów w kryterium zostanie przyznana w 
następujący sposób : 

 
Minimalny okres gwarancji i rękojmi na przedmiot 
zamówienia wynosi 36 miesięcy. 
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Za każdy 12 miesięczny okres gwarancji i rękojmi, 
udzielonej powyżej wymaganych 36 miesięcy, oceniana 
oferta otrzyma 10 pkt (max. 20 pkt) tak, że: 

- Za zadeklarowaną w ofercie długość gwarancji i 
rękojmi, wynoszącą 36 - 47 miesięcy:  
IP2 – 0 pkt; 

- Za zadeklarowaną w ofercie długość gwarancji i 
rękojmi, wynoszącą 48 – 59 miesięcy:  
IP2 – 10 pkt; 

- Za zadeklarowaną w ofercie długość gwarancji i 
rękojmi, wynoszącą 60 i więcej miesięcy:  
IP2– 20 pkt. 

 
Gdzie:  
IP2 – ilość punktów przyznanych ocenianej ofercie 

w kryterium: Okres udzielonej gwarancji i 
rękojmi na przedmiot zamówienia 

 

Kryterium Waga Opis kryterium i sposobu przyznawania punktów 
Termin wykonania 
zamówienia  

20 % Maksymalny termin wykonania zamówienia wynosi  
60 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy. 
Za każdy skrócony o 10 dni termin wykonania 
zamówienia, oceniana oferta otrzyma 10 pkt (max. 20 
pkt) tak, że: 

- Za zadeklarowany w ofercie termin wykonania 
zadania wynoszący 60 dni :  
IP3 – 0 pkt; 

- Za zadeklarowany w ofercie termin wykonania 
zadania wynoszący 50 dni :  
IP3 – 10 pkt; 

- Za zadeklarowany w ofercie termin wykonania 
zadania wynoszący 40 dni :  
IP3 – 20 pkt; 

 
Gdzie:  
IP3 – ilość punktów przyznanych ocenianej ofercie 

w kryterium : Termin wykonania 
zamówienia. 

 

Jako najkorzystniejszą Zamawiający wybierze ofertę, spośród ofert nie podlegających 

odrzuceniu, która uzyska największą liczbę punktów (NLP),  

obliczoną wg następującego wzoru : 
 
NLP = IP1 + IP2 IP3 

 
5. PRZYGOTOWANIE OFERTY 
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5.1 Podstawowe wymogi dotyczące oferty: 
 

5.1.1 Oferta powinna być kompletna, zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia 
oraz informacje określone w sposób jednoznaczny. 

5.1.2 Oferta powinna być zgodna z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w 
szczególności przepisami dotyczącymi ochrony uczciwej konkurencji oraz przepisami 
Kodeksu cywilnego dotyczącymi oferty oraz spełniać wymogi opisane w niniejszym 
zapytaniu. 

5.1.3 Oferta powinna zawierać: 
(a) na stronie tytułowej lub na kopercie wskazany tytuł zapytania ofertowego, 
(b) zobowiązanie do wykonania przedmiotu zapytania zgodnie z opisem przedmiotu 

zapytania, 
(c) dane teleadresowe, w tym: adres siedziby (i adres do korespondencji), adres e-

mail oraz nr telefonu,   
(d) jednoznaczny opis elementów oferty podlegających ocenie wg ww. kryteriów, 
(e) okres (termin) ważności oferty (w razie braku innego oświadczenia będzie to 

minimalny okres 30 dni od upływu terminu do składania ofert), 
(f) całkowitą cenę  brutto  za zrealizowanie usługi  będącej przedmiotem zamówienia, 

cenę należy wyrazić w jednostkach pieniężnych w PLN  z dokładnością do dwóch 
miejsc po przecinku, 

(g) podpis osoby upoważnionej (do reprezentacji Oferenta), a jeśli jej upoważnienie 
wynika z pełnomocnictwa do oferty powinno być załączone pełnomocnictwo; 

(h) wymagane oświadczenia i dokumenty. 
 

5.1.4 Oferta powinna być złożona na formularzu ofertowym. Formularz ten ma charakter 
pomocniczy; w przypadku gdy formularz nie zawiera wszystkich ww. elementów oferty – 
Oferent powinien dołączyć do formularza pismo z wymaganymi elementami oferty. 

5.1.5 Treść, w szczególności opis przedmiotu zapytania ofertowego, stanowi integralny element 
oferty (zobowiązania do realizacji przedmiotu zapytania). Złożenie z ofertą parafowanego 
zapytania ofertowego oznacza także złożenie jako zgodnych z prawdą oświadczeń 
wskazanych wyżej punkcie 3.5.1 lit.c). 

 
5.2 Pozostałe wymagania oferty: 

 

5.2.1
. 

Oferta musi być ważna w okresie 30 dni od upływu terminu składania ofert. 

5.2.2
. 

/ inne wymagania etc/NIE DOTYCZY 
 

 
5.3 Pytania do Zamawiającego. Uzupełnianie i poprawianie ofert: 

 

5.3.1 W przypadku istotnych wątpliwości Oferent może zadać pytanie przedstawicielowi 
Zamawiającego w celu objaśnienia treści zapytania ofertowego. Pytania można zadawać 
wyłącznie drogą elektroniczną na adres e-mail : zbyszek@stoczeklukowski.pl ; 
m.skwarek@stoczeklukowski.pl. Ewentualną odpowiedź (merytoryczną) przedstawiciel 
Zamawiającego przekaże drogą elektroniczną na adres Oferenta. 

5.3.2 Zamawiający dopuszcza poprawienie błędów formalnych w złożonej przez Oferenta ofercie 
to jest w szczególności: 

mailto:zbyszek@stoczeklukowski.pl
mailto:m.skwarek@stoczeklukowski.pl


 
 

10 

 

 omyłki pisarskie, 
 brak załączników. 

Zamawiający wezwie Oferenta do uzupełnienia braków w w/w zakresie w ciągu 2 dni 
roboczych. O zaistnieniu takiej konieczności Zamawiający powiadomi Oferenta, kontaktując 
się drogą e-mailową z osobą wyznaczoną przez Oferenta do kontaktu w sprawie oferty 
(zgodnie z danymi kontaktowymi zapisanymi w ofercie). 
Nie dostarczenie poprawnych załączników skutkować będzie odrzuceniem oferty jako nie 
spełniającej kryteriów formalnych. 
Uzupełnieniu nie będą podlegać oferty które: 

 nie zostały dostarczone w terminie, 
 zostały dostarczone w sposób nie zgodny ze wskazaniem zamawiającego opisany w 

pkt: 6.2.2, 
 nie posiadające ceny. 

Niedokonanie tego skutkować będzie odrzuceniem oferty przez Zamawiającego lub 
dokonanie jej oceny bez uwzględnienia poprawek. Celem poprawienia oferty jest jedynie 
usunięcie jej błędów formalnych. Nie jest dopuszczalne dokonywanie jakiejkolwiek zmiany 
treści lub istotnych elementów oferty podlegających ocenie zgodnie z kryteriami ocen. 

 
 
6. TERMIN I SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERTY. WYBÓR OFERTY 
 
6.1 Termin i sposób złożenia oferty: 
 

6.1.1 Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w terminie do 19.08.2021 r. do godz. 1200 
(osobiście, pocztą/kurierem). 

6.2.2 Ofertę można doręczyć Zamawiającemu: 
(a) osobiście pod adresem do korespondencji Zamawiającego Plac Tadeusza 

Kościuszki 1, 21-450 Stoczek Łukowski , w godz. pracy: 7.30-15.30; 
(b) pocztą/kurierem na adres do korespondencji, w godzinach pracy. 

Liczy się moment wpływu oferty do Zamawiającego. 
 
 
 

6.2 Termin wyboru oferty. Powiadomienie oferentów: 
 

6.2.1. Zamawiający dokona oceny ofert pod względem formalnym oraz zgodnie z treścią 
niniejszego zapytania ofertowego. 

6.2.2 Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów, 
stanowiącą sumę punktów uzyskanych w poszczególnych kryteriach oceny oferty. 

6.2.3 Zamawiający ogłosi wybór Oferenta na stronie 
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ 

6.2.4 Zamawiający może w toku badania i oceny ofert żądać od Oferentów wyjaśnień 
dotyczących treści złożonych ofert, w tym dokumentów potwierdzających podane w 
ofertach informacje. 

6.2.5 Oferta nie spełniająca wymagań niniejszego zapytania, w szczególności formalnych 
(złożona po terminie, niekompletna) lub merytorycznych (zwłaszcza nie będącą ofertą 
w rozumieniu przepisów prawa cywilnego) albo zawierająca inne rozpoznane wady 
sprzeczne z przepisami prawa, zostanie odrzucona bez jej rozpatrywania. Za ofertę nie 
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spełniającą wymagań niniejszego Zapytania będzie uznana w szczególności taka oferta, 
która (pomimo ewentualnych wyjaśnień Oferenta czy poprawieniu błędów 
formalnych), nie będzie pozwalała na jednoznaczne określenie i ocenę elementów 
oferty w świetle kryteriów oceny ofert (dotyczy to zwłaszcza wad określenia ceny/cen).    

6.2.6 Zamawiający nie przewiduje procedury odwoławczej. Z tytułu odrzucenia oferty 

Wykonawcom nie przysługują żadne roszczenia przeciw Zamawiającemu. 

 6.2.7 Zamawiający może nie wybrać żadnej oferty lub zmodyfikować treść zapytania 
ofertowego w szczególności ze względu na konieczność usunięcia wad zapytania, 
dostosowania zapytania do wymagań powszechnie obowiązującego prawa lub innych 
regulacji wiążących Zamawiającego, oraz o ile okaże się to konieczne do prawidłowej 
realizacji Projektu lub przedmiotu zapytania (w szczególności ze względu na należytą 
jakość wykonania przedmiotu zapytania oraz jego zgodność z celami Projektu), albo w 
przypadku nie otrzymania dofinansowania projektu. Informacja o zmianie treści 
zapytania ofertowego zostanie przekazana drogą mailową do oferentów, którzy złożyli 

ofertę. W przypadku modyfikacji treści zapytania może zostać przedłużony termin 

składania ofert lub zostanie rozpisane nowe zapytanie. 
6.2.8 Jeżeli Oferent, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, 

Zamawiający może wybrać najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert. 
 
 
 
 
Załączniki: 
Formularz ofertowy wraz z oświadczeniami Wykonawcy – załącznik nr 1 
Oświadczenie o braku występowania powiązań z BENEFICJENTEM – załącznik nr 2 
Wykaz zrealizowanych zamówień – załącznik nr 3 
Przedmiar robót – załącznik nr 4 
Projekt umowy – załącznik nr 5 

 
 

 


