Dys, dnia 04 lutego 2018 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE
Zadanie pn. Wykonanie prac remontowych polegających na wykonaniu pompy ciepła

z przyłączem ciepłowniczym i instalacją c.o. oraz wymianą posadzki w zabytkowym
Kościele p.w. św. Jana Chrzciciela w Dysie.

Zamówienie realizowane w ramach projektu pn. „Z KULTURĄ U ŚW. JANA"
Nr projektu RPLU.07.01.00-06-0051/16
dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 7. Ochrona dziedzictwa kulturowego i naturalnego,
Działanie 7.1. Dziedzictwo kulturowe i naturalne – projekty lokalne

Do niniejszego zapytania ofertowego nie stosuje się ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
Zamówień Publicznych (tekst, jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579).
Niniejsze postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną przez
Ministerstwo Rozwoju w „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu
Spójności na lata 2014-2020” z dnia 19 lipca 2017 r.
Niniejsze zapytanie zostało upublicznione poprzez zamieszczenie na stronie
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl
oraz stronie internetowej Zamawiającego http://parafia-dys.pl

1. ZAMAWIAJĄCY
Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Jana Chrzciciela w Dysie,
Dys ul. Biskupa Wł. Gorala 11, 21-003 Ciecierzyn
NIP: 7132338981, REGON: 040032084
telefon: 81 756 30 70 e-mail: r.brzozowski@diecezja.lublin.pl
adres strony internetowej projektu: http://parafia-dys.pl
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2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
2.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac remontowych polegających na wykonaniu
pompy ciepła z przyłączem ciepłowniczym i instalacją c.o. oraz wymianą posadzki
w zabytkowym Kościele p.w. św. Jana Chrzciciela w Dysie. w ramach projektu pn. „Z KULTURĄ
U ŚW. JANA”
Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje m.in.:
1) Wykonanie ogrzewania podłogowego w technologii pompy ciepła z przyłączem
ciepłowniczym i instalacją c.o.
2) Budowę budynku pomp ciepła wraz z wykonaniem instalacji elektrycznych
zewnętrznych
3) Wykonanie odwiertów wiertniczych w celu wykorzystania ciepła Ziemi
4) Wymianę posadzek w kościele
5) Wykonanie prac odtworzeniowych
6) Prowadzenie prac pod nadzorem archeologa i konserwatora zabytków
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja „Projekt budowlany:
1. Wymiany posadzek w kościele i ogrzewania podłogowego, 2. Technologia pompy ciepła
z przyłączem ciepłowniczym i instalacją c.o., 3. budynku pomp ciepła, 4. Instalacji
elektrycznych w budynku pomp ciepła, 5. Instalacji elektrycznych zewnętrznych”.
Ponadto, przy realizacji przedmiotu zamówienia należy uwzględnić Projekt robót
geologicznych na wykonanie odwiertów wiertniczych w celu wykorzystania ciepła Ziemi na
działce o nr. ewidencyjnym 154 obręb 0005 położonej w m. Dys gm. Niemce oraz wymogi
wynikające z decyzji wydanych przez Lubelskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
i decyzji pozwolenia na budowę wydanych przez Starostę Lubelskiego.
Całość ww. dokumentów stanowi załącznik nr 6 do zapytania ofertowego.
Kod numeryczny Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) dla przedmiotowego zadania:
45000000 - 7 - Roboty budowlane
45453000 - 7 - Roboty remontowe i renowacyjne
42511110 – 5 - Pompy grzewcze
45210000 - 2 - Roboty budowlane w zakresie budynków
45310000 - 3 - Roboty instalacyjne i elektryczne
30200000 - 1 - Urządzenia komputerowe

2.2. Inwestycja jest współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

2.3. Ogólne warunki wykonania zamówienia:
2.3.1. Zakres robót musi być wykonany w sposób zgodny z powszechnie obowiązującymi
warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych dla tego typu
obiektów. Wszelkie użyte do budowy materiały i urządzenia podlegają akceptacji
Zamawiającego, także po dostarczeniu na budowę, a przed wbudowaniem.
2.3.2. Roboty budowlane składające się na przedmiot zamówienia muszą być wykonane
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zgodnie z dokumentami stanowiącymi załącznik Nr 6 do Zapytania Ofertowego.
Załączone przedmiary robót stanowią integralną część Zapytania ofertowego i są
elementem pomocniczym w opisie przedmiotu zamówienia.
2.3.3. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i ich zgodność z niniejszym
zapytaniem oraz przepisami i zasadami wiedzy technicznej, a także za ścisłe
przestrzeganie harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji zamówienia.
2.3.4. W zakresie realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca jest zobowiązany do
stosowania się do poleceń Inspektora nadzoru inwestorskiego na każdym etapie
realizacji umowy.
2.3.5. Jeżeli w dokumentacji technicznej, programie prac konserwatorskich, przedmiarach
robót, specyfikacji technicznej występują wskazania materiałowe na producenta bądź
nazwy własne materiałów bądź produktów, to mają na celu jedynie określenie ich
parametrów technicznych, estetycznych, jakościowych. Zamawiający dopuszcza
zastosowanie materiałów, produktów równoważnych (innych producentów pod
warunkiem, że spełniać one będą co najmniej takie same parametry techniczne,
estetyczne, jakościowe).
Ponadto, Zamawiający zwraca uwagę, że użyte w programie prac konserwatorskich
nazwy materiałów, przy użyciu których wykonywane mają być prace
konserwatorskie, są nazwami specjalistycznych materiałów zatwierdzonych przez
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Zamawiający dopuszcza użycie do
wykonania prac innych materiałów, o ile są one z nimi równoważne tj. posiadają
parametry nie gorsze od materiałów wskazanych w programie prac konserwatorskich
i Wykonawca uzyska uprzednią zgodę właściwego Wojewódzkiego Konserwatora
Zabytków na ich zastosowanie.
2.3.6. Jeżeli w dokumentacji technicznej, przedmiarze robót lub specyfikacji technicznej
występują rozbieżności, nadrzędna jest dokumentacja techniczna - projekty
budowlane.
2.3.7. Wykonawca po złożeniu oferty nie może powoływać się na żadne okoliczności
związane z zaniechaniem Wykonawcy dotyczącym zarówno faktu nie zapoznania się
z dokumentacją postępowania, jak i nie dokonania wizji lokalnej w miejscu
prowadzenia robót. Koszty dokonania wizji lokalnej terenu budowy poniesie
Wykonawca.
2.3.8. Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę placu budowy oraz wszystkich
materiałów i elementów wyposażenia użytych do realizacji robót, od chwili
rozpoczęcia do ostatecznego odbioru robót. Przez cały ten okres urządzenia lub ich
elementy będą utrzymane w sposób satysfakcjonujący inspektora nadzoru
inwestorskiego i Zamawiającego. Może on wstrzymać realizację robót, jeśli
w jakimkolwiek czasie Wykonawca zaniedbuje ww. obowiązki.
2.3.9. W trakcie realizacji robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie
niezbędne, tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urządzenia, aby zapewnić
bezpieczeństwo na terenie budowy.
2.3.10. Przed rozpoczęciem robót wykonawca poda ten fakt do wiadomości
zainteresowanych użytkowników terenu w sposób ustalony z Zamawiającym.
Wykonawca umieści, w miejscach i ilościach określonych przez Zamawiającego,
tablice podające informacje o zawartej umowie zgodnie z obowiązującymi przepisami
prawa.
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2.3.11. Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiekolwiek szkody spowodowane przez jego
działania w instalacjach naziemnych i podziemnych, pokazanych na mapach do celów
projektowych. W przypadku braku wykazania na mapach elementów infrastruktury
podziemnej, odpowiedzialność Wykonawcy za ewentualne szkody jest wyłączona.
2.3.12. W trakcie realizacji robót Wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do
przepisów zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony
środowiska. W okresie realizacji, do czasu zakończenia robót, Wykonawca będzie
podejmował wszystkie niezbędne kroki, żeby stosować się do wszystkich przepisów
i normatywów w zakresie ochrony środowiska na placu budowy i poza jego terenem,
będzie unikać działań szkodliwych dla innych jednostek występujących na tym terenie
w zakresie zanieczyszczeń, hałasu lub innych czynników powodowanych jego
działalnością.
2.3.13. Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla
zapewnienia bezpieczeństwa. Zapewni wyposażenie w urządzenia socjalne, oraz
odpowiednie wyposażenie i odzież wymaganą dla ochrony życia i zdrowia personelu
zatrudnionego na placu budowy. Uważa się, że koszty zachowania zgodności
z wspomnianymi powyżej przepisami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia są wliczone
w cenę umowną zamówienia.

2.4. Zamawiający dopuszcza korzystanie z podwykonawców. W takim przypadku, Wykonawca:
2.4.1. jest zobowiązany wskazać w formularzu ofertowym załącznik nr 1 do
zapytania ofertowego części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć
podwykonawcom;
2.4.2. po podpisaniu umowy będzie zobowiązany, aby przed przystąpieniem do wykonania
zamówienia podał - o ile są już znane - nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane
kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w roboty
budowlane. Wykonawca będzie zawiadamiał podczas realizacji umowy
zamawiającego o wszelkich zmianach danych dotyczących podwykonawców, a także
przekazywał informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym
okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych lub usług. Wykonawca
będzie zobowiązany zgłosić podwykonawców na zasadach określonych w przepisach
art. 143 b ustawy Prawo zamówień publicznych.
2.4.3. Kary umowne za nieprawidłowe zgłaszanie podwykonawców oraz realizowanie na
ich rzecz płatności określone są we wzorze umowy.

2.5. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień polegających na powtórzeniu podobnych
usług lub robót budowlanych (tj. zamówień, o których mowa w pkt 8 lit. h podrozdziału 6.5.
ww. Wytycznych Ministerstwa Rozwoju z dnia 19 lipca 2017 r.).

2.6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
2.7. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych
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3. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia: 30 września 2018r.
W związku z powyższym dla dokonania czynności odbioru przez Zamawiającego, Wykonawca
winien zakończyć wszystkie roboty, usługi i dostawy będące przedmiotem zamówienia oraz
uzyskać pozwolenie na użytkowanie obiektu (jeżeli wymagane) najpóźniej do dnia
15 września 2018r, i zgłosić ten fakt Zamawiającemu, aby Zamawiający mógł dokonać
czynności odbioru.

4. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
4.1.

Wykonawcy ubiegający się o zamówienie muszą posiadać niezbędną wiedzę
i doświadczenie oraz dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi
do wykonania zamówienia, w szczególności muszą wykazać:
4.1.1. Wykonanie nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym
okresie, co najmniej 1 zamówienie, którego przedmiotem były roboty budowlane
związane z budową pom ciepła i prac odtworzeniowych o wartości, co najmniej
300.000 zł

UWAGA!
Wartości podane w dokumentach potwierdzających spełnienie warunku w walutach
innych niż wskazana przez Zamawiającego, Wykonawca przeliczy wg średniego kursu
NBP na dzień zawarcia umów o ich wykonanie.

4.1.2. Dysponowanie wymienionymi poniżej osobami przewidzianymi do realizacji
zamówienia lub przedstawić pisemne zobowiązanie innych podmiotów do
udostępnienia wymienionych poniżej osób, przewidzianych do realizacji
zamówienia, które będą uczestniczyły w realizacji zamówienia, tj.
1) Kierownik budowy posiadający
a) odpowiednie uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjnobudowlanej niezbędne do kierowania robotami budowlanymi objętymi
przedmiotem zamówienia lub uprawnienia równoważne do powyższych, a
wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa wraz z
aktualnym zaświadczeniem o przynależności do Okręgowej Izby
Inżynierów Budownictwa,
b) kwalifikacje do kierowania robotami budowlanymi przy zabytkach
nieruchomych wpisanych do rejestru, określone w art. 37c ustawy z dnia 23
lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tekst jedn. Dz.U.
z 2014 r. poz. 1446 z późn. zm.).
2) Kierownik prac konserwatorskich posiadający kwalifikacje do kierowania
pracami konserwatorskimi, o których mowa w art. 37a ust. 1 ustawy z dnia z dnia
23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tekst jedn. Dz. U. z
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2014r, poz.1446 z późn. zm.) oraz doświadczenie zawodowe w wykonaniu co
najmniej 2 usług pełnienia funkcji kierownika prac konserwatorskich na
obiektach wpisanych do rejestru zabytków.

UWAGA!
Wykonawca w celu wykazania spełniania w/w warunku może dysponować osobą będącą
obywatelem państwa członkowskiego, która nabyła kwalifikacje zawodowe do
wykonywania działalności w budownictwie, równoznaczne wykonywaniu samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - zgodnie z
właściwymi przepisami, w szczególności z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach
uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii
Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 65) oraz ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach
zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz.
1725), którą przedstawi Zamawiającemu przed zawarciem umowy.

4.2.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają
wykluczeniu z postępowania.

Do udziału w postępowaniu dopuszczeni są jedynie wykonawcy, którzy nie
są powiązani z Inwestorem osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania
kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub
osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami
wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przeprowadzeniem
procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a] uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika
z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ w wytycznych programowych,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub
powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa
drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

4.3.

W sytuacji wystąpienia powiązania, o którym mowa w pkt. 4.2. Wykonawca
będzie podlegał odrzuceniu z postępowania.

4.4.

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, brak
podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia musi zostać wykazany
przez każdego z wykonawców.
Oferty wykonawców, którzy wykażą spełnianie wymaganych warunków zostaną
dopuszczone do badania i oceny.
Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana wg formuły:
„spełnia - nie spełnia". Wykonawca, który nie spełni któregokolwiek z warunków zostanie
odrzucony w postępowaniu.

4.5.
4.6.
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5. DOKUMENTY WYMAGANE W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA
WARUNKÓW
5.1. W celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu są
zobowiązani złożyć następujące dokumenty:
5.1.1. Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca
wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane,
z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane
należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie
z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami,
o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot,
na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej
przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych
dokumentów - inne dokumenty - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2

do Zapytania Ofertowego.
5.1.2. Wykaz osób, o których mowa w ust. 4.1.2, które będą uczestniczyć w wykonywaniu
zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych,
doświadczenia i wykształcenia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności
wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi osobami - wg wzoru

stanowiącego załącznik nr 3 do Zapytania Ofertowego.
5.2. W celu braku podstaw wykluczenia wykonawcy są zobowiązani złożyć
następujące dokumenty:
5.2.1. Oświadczenia o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym
wg załącznika nr 4 do Zapytania Ofertowego.
5.3. Zamawiający zastrzega możliwość sprawdzenia powyższych informacji.

6. WALUTA, W JAKIEJ BĘDĄ PROWADZONE ROZLICZENIA ZWIĄZANE
Z REALIZACJĄ NINIEJSZEGO ZAPYTANIA OFERTOWEGO
Cena oferty zostanie podana przez Wykonawcę w PLN.

Zamawiający nie zwraca kosztów przygotowania oferty i uczestnictwa w przedmiotowym
postępowaniu

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

7 z 18

8. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
8.1. Zamawiający będzie żądał wniesienia przez wykonawcę zabezpieczenia należytego
wykonania umowy w wysokości 10% ceny ofertowy.

8.2. Zabezpieczenie może być wniesione w pieniądzu, poręczeniach bankowych, gwarancjach
bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu
należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank Spółdzielczy
w Niemcach NR PL 30 8702 0001 0005 4335 2000 0050 z dopiskiem „Zabezpieczenie
należytego wykonania umowy – wykonanie prac remontowych w ramach projektu
„Z KULTURĄ U ŚW. JANA” oraz w poręczeniach bankowych, gwarancjach bankowych,
gwarancjach ubezpieczeniowych. Stosowny dokument powinien zawierać zapis:
„Wykonanie prac remontowych polegających na wykonaniu pompy ciepła z przyłączem
ciepłowniczym i instalacją c.o. oraz wymianą posadzki w zabytkowym Kościele p.w. św.
Jana Chrzciciela w Dysie. Zamówienie realizowane w ramach projektu pn. „Z KULTURĄ
U ŚW. JANA" dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Nr projektu RPLU.07.01.00-06-0051/16”

8.3. Zwrot ustanowionego zabezpieczenia nastąpi w terminie 14 dni od dnia wykonania
zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane, przy czym
Zamawiający może zatrzymać na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi lub gwarancji
jakości 30% wpłaconego przez Wykonawcę zabezpieczenia. Zwrot zatrzymanego
zabezpieczenia nastąpi najpóźniej w 14 dniu po upływie terminu rękojmi i gwarancji
jakości.

8.4. W przypadku zabezpieczenia wniesionego w

pieniądzu Zamawiający zwraca
zabezpieczenie wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym
było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji
bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wykonawcy.

8.5. Zamawiający może na wniosek wykonawcy, wyrazić zgodę na zmianę formy wniesionego
zabezpieczenia. Zmiana formy zabezpieczenia dokonywana jest w sposób zachowujący
ciągłość zabezpieczenia i nie może powodować zmniejszenia jego wysokości, chyba
że umowa pomiędzy zamawiającym a wykonawcą przewiduje systematyczne zmniejszanie
wysokości zabezpieczenia w miarę wykonywania umowy.

8.6. Zamawiający na żądanie wnoszącego zabezpieczenie zwraca oryginał dokumentu
potwierdzającego wniesienie zabezpieczenia w innej formie niż pieniężna, pozostawiając
w dokumentacji jego kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem. Wydanie oryginału
dokumentu następuje po upływie okresu, na jaki wniesione zostało zabezpieczenie.

8.7. W

przypadku wnoszenia zabezpieczenia w formie gwarancji bankowych
i ubezpieczeniowych, w treści gwarancji powinny się znaleźć zapisy z których będzie
wynikać, iż:

8.7.1. przedmiotowa gwarancja jest nieodwołalna, bezwarunkowa i płatna na pierwsze
żądanie,

8.7.2. przedmiotowa gwarancja zabezpiecza wszelkie roszczenia Zamawiającego
w stosunku do wykonawcy z tytułu:
a) niewykonania lub nienależytego wykonania przez wykonawcę umowy, w tym
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również z tytułu kar umownych wynikających z niewykonania lub
nienależytego wykonania przez wykonawcę umowy, które to roszczenia nie
zostały zapłacone przez wykonawcę (zapis dotyczy gwarancji z tytułu
należytego wykonania umowy),
b) rękojmi za wady i gwarancji jakości, w szczególności w związku z nieusunięciem
lub nienależytym usunięciem wad i usterek, ujawnionych w okresie
po podpisaniu protokołu zdawczo - odbiorczego, na zasadach określonych
w umowie, a które to roszczenie nie zostało zaspokojone przez wykonawcę
(zapis dotyczy gwarancji z tytułu usunięcia wad i usterek),

8.7.3. termin ważności gwarancji winien uwzględniać dodatkowo 30-dniowy okres
na uznanie przez Zamawiającego zamówienia za należycie wykonane, licząc od daty
przewidzianej na wykonanie zamówienia (zapis dotyczy gwarancji z tytułu
należytego wykonania umowy),

8.7.4. termin zapłaty przez gwaranta należnej kwoty na rzecz Zamawiającego nie może
być dłuższy niż 14 (czternaście) dni, licząc od daty otrzymania przez gwaranta
od Zamawiającego pisemnego wezwania do zapłaty.

9. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
9.1.

9.2.
9.3.
9.4.
9.5.

Ofertę należy napisać pismem czytelnym w języku polskim. Dokumenty składające się na
ofertę sporządzone w języku obcym winny być składane wraz z tłumaczeniem na język
polski.
Ofertę należy sporządzić zgodnie z wymaganiami umieszczonymi w zapytaniu oraz
dołączyć wszystkie wymagane dokumenty i oświadczenia.
Każdy wykonawca może złożyć w niniejszym postępowaniu tylko jedną ofertę.
Ofertę należy złożyć w trwale zamkniętej kopercie. Koperta powinna być zaadresowana
na adres wskazany w rozdziale 1 pkt 1 zapytania.

Wykonawcy zobowiązani są wraz z ofertą złożyć następujące dokumenty
oraz oświadczenia:
9.5.1. Oświadczenia i dokumenty wymagane w rozdziale 5 Zapytania
Ofertowego.
9.5.2. Formularz ofertowy (wg załącznika nr 1) - w przypadku składania oferty
przez podmioty występujące wspólnie należy podać nazwy (firmy) oraz dokładne
adresy wszystkich wykonawców składających ofertę wspólną.

9.5.3. Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu albo do reprezentowania
w postępowaniu i zawarcia umowy, w przypadku wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia (dotyczy również wspólników spółki
cywilnej).
9.5.4. Pełnomocnictwo do występowania w imieniu wykonawcy, w przypadku,
gdy dokumenty składające się na ofertę podpisuje osoba, której umocowanie
do reprezentowania wykonawcy nie będzie wynikać z dokumentów załączonych
do oferty.

9.5.5. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
dokumenty i oświadczenia składające się na ofertę powinny być podpisane przez
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pełnomocnika.

9.6. Pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt 9.5.3 i 9.5.4 powinno być przedstawione w formie
oryginału lub kopii poświadczonej w drodze czynności notarialnej w rozumieniu ustawy
z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie (Dz. U. z 2014 r. poz.164 z późn.zm).
9.7. Poprawki powinny być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem/parafą osoby
upoważnionej.
9.8. Ponadto zaleca się spięcie na trwałe wszystkich dokumentów, załączenie spisu treści oferty,
ułożenie wszystkich wymaganych dokumentów zgodnie z kolejnością podaną w
specyfikacji oraz ponumerowanie wszystkich stron oferty.
9.9. W przypadku gdyby oferta, oświadczenia lub dokumenty zawierały informacje stanowiące
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji, Wykonawca powinien w sposób niebudzący wątpliwości zastrzec, że nie mogą
być one udostępnione oraz wykazywać, że zastrzeżone informacje stanowiące tajemnice
przedsiębiorstwa. Informacje te powinny być umieszczone w osobnym

wewnętrznym opakowaniu, trwale ze sobą połączone i ponumerowane. Nie mogą
stanowić tajemnicy przedsiębiorstwa informacje podane do wiadomości podczas otwarcia
ofert, tj. informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji
i warunków płatności zawartych w ofercie.
9.10. Oferta wraz z oświadczeniami i dokumentami należy umieścić w zamkniętym opakowaniu,
uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego opakowania.
Opakowanie powinno być oznaczone: nazwa (firmy), adres Wykonawcy, zaadresowane
następująco:

Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Jana Chrzciciela w Dysie
Dys ul. Biskupa Wł. Gorala 11, 21-003 Ciecierzyn
OFERTA:

Wykonanie prac remontowych polegających na wykonaniu pompy ciepła z
przyłączem ciepłowniczym i instalacją c.o. oraz wymianą posadzki w
zabytkowym Kościele p.w. św. Jana Chrzciciela w Dysie.
w ramach projektu pn. „Z KULTURĄ U ŚW. JANA"
dofinansowanego ze środków RPO WL 2014-2020
Nie otwierać przed 20.02.2018 r. godz. 10:00

9.11. Konsekwencje nieprawidłowego zaadresowania oferty będą obciążały wykonawcę (w tym
konsekwencje zapoznania się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert
w sytuacji, gdy na skutek braku oznaczenia koperty zostanie ona rozpieczętowana
i pracownicy zamawiającego zapoznają się z jej treścią nie wiedząc o tym, że jest to ofert
złożona w postępowaniu).

9.12. Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej
oferty lub wycofać ofertę. Oświadczenia o wprowadzonych zmianach lub wycofaniu oferty
powinny być doręczone Zamawiającemu na piśmie pod rygorem nieważności przed
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upływem terminu składania ofert. Oświadczenia powinny być opakowane tak, jak oferta,
a opakowanie powinno zawierać odpowiednio dodatkowe oznaczenie wyrazem: „ZMIANA"
lub „WYCOFANIE".

10.

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

10.1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego tj.:
Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Jana Chrzciciela w Dysie
Dys ul. Biskupa Wł. Gorala 11, 21-003 Ciecierzyn
10.2. W postępowaniu wezmą udział tylko te oferty, które wpłyną do Zamawiającego do dnia
20.02.2018r. do godz. 9:00 na adres wskazany w pkt 10.1. Decydujące znaczenie dla
oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina faktycznego wpływu oferty
na adres wskazany w pkt 10.1,

10.3. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego tj:
Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Jana Chrzciciela w Dysie
Dys ul. Biskupa Wł. Gorala 11, 21-003 Ciecierzyn
dnia 20.02.2017 r. o godz. 10:00

11. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY
11.1. Na druku oferty załącznik nr 1 do zapytania ofertowego należy podać całkowitą
cenę ofertową (brutto) obejmującą realizację całego zamówienia wynikającą
z załączonych dokumentów stanowiących załącznik nr 6 do Zapytania Ofertowego
w złotych polskich (PLN), wraz z podaniem stawki podatku VAT.
11.2. Wykonawca obliczy cenę ofertową w oparciu o informacje zawarte w niniejszym
Zapytaniu Ofertowym i Dokumentacji technicznej. Cena oferty musi uwzględniać
całkowity koszt realizacji prac obejmujący zakres opisany w dokumentacji, a także
wszelkie ewentualne dodatkowe koszty stanowiące ryzyko Wykonawcy. Cena ofertowa
jest ceną ryczałtową.

11.3. W cenie ofertowej należy uwzględnić podatek VAT oraz wszystkie wymagania określone
w niniejszej specyfikacji, np. koszty transportu i inne. Cena brutto podana w ofercie winna
zawierać wszystkie koszty bezpośrednie, koszty pośrednie oraz zysk i powinna
uwzględniać wszelkie uwarunkowania zawarte w dokumentacji, w szczególności koszty
materiałów budowlanych, wszelkie roboty przygotowawcze, porządkowe,
zagospodarowanie placu budowy, koszty utrzymania zaplecza (woda, energia
elektryczna, telefon, dozorowanie budowy, ubezpieczenie budowy), utrzymanie dróg
dojazdowych do placu budowy, roboty związane z zabezpieczeniem placu budowy, koszty
oznakowania robót na czas budowy. W cenie powinny być również uwzględnione
wszystkie podatki, opłaty celne, ubezpieczenia, opłaty transportowe itp. Podana cena jest
obowiązująca w całym okresie ważności oferty.
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11.4. Cena ofertowa, dotycząca przedmiotu umowy musi wynikać z kosztorysu ofertowego,
załączonego do oferty i następnie do umowy, który musi obejmować co najmniej pozycje
zawarte w przedmiarach oraz specyfikacji asortymentowo- cenowej dostaw dołączonych
do Zapytania Ofertowego. Kosztorys ofertowy będzie materiałem informacyjnym dla
Zamawiającego.

11.5. Wszystkie wartości określone w tabeli elementów scalonych oraz ostateczna ryczałtowa
cena oferty muszą być liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
11.6. Zamawiający przedstawił w dokumentacji projektowej, szczegółowej specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robót, programie prac konserwatorskich, specyfikacji
asortymentowo-cenowej dostaw konkretne typy materiałów niezbędnych do wykonania
zamówienia, które spełniają założone wymagania techniczne i jakościowe. Oznacza to,
że w ofercie nie mogą być zaoferowane materiały o niższym standardzie i gorszych
parametrach technicznych niż określone w dokumentacji projektowej. Wykonawca
proponujący inne materiały zobowiązany jest wykazać, że są one równoważne
jakościowo i spełniają wymagane projektem normy, parametry i standardy, poparte
atestami i certyfikatami dopuszczającymi je do obrotu na rynku materiałów budowlanych
oraz stosowania w budownictwie już na etapie składania oferty. W takim przypadku
zadaniem Wykonawcy jest wskazanie i udowodnienie wymaganego przez Zamawiającego
poziomu jakości. W przypadku niższego standardu materiałów i gorszych parametrów
technicznych zaoferowanych materiałów - oferta zostanie odrzucona.

11.7. Ostateczna cena ryczałtowa określone w ofercie przez Wykonawcę zostanie ustalone na
okres obowiązywania umowy i nie podlega zmianie.
11.8. Jeżeli cena podana w formularzu oferty liczbą nie będzie odpowiadać cenie podanej
słownie, Zamawiający przyjmie za prawidłową cenę podaną słownie przyjmując za cenę
wyjściową - cenę netto podaną słownie.
11.9. Zamawiający w celu oceny oferty, której wybór prowadziłby do obowiązku podatkowego
Zamawiającego (w przypadku wykonawcy zagranicznego z krajów Unii Europejskiej),
zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym
wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, doliczy do przedstawionej w ofercie ceny
podatek od towarów i usług, który zamawiający miałby obowiązek wpłacić zgodnie
z obowiązującymi przepisami.

11.10. Zamawiający nie dopuszcza podawania cen ofertowych w walutach obcych.
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12.

OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY

12.1. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich
znaczenie:
Znaczenie
procentowe
kryterium

Maksymalna liczba
punktów, jakie może
otrzymać oferta za dane
kryterium

1. Oferowana cena

70%

70 pkt

2. Długość okresu gwarancji i rękojmi
3. Doświadczenie kierownika prac
konserwatorskich

15%

15 pkt
15 pkt

L.p. Kryterium

15%

12.2. Zasady oceny kryterium "Oferowana cena" (Pc) - 70%.
W powyższym kryterium oceniana będzie cena brutto oferty. Maksymalną ilość punktów
otrzyma wykonawca, który zaproponuje najniższą cenę, pozostali będą oceniani według
następującego wzoru:
Najniższa cena z ofert niepodlegających odrzuceniu
Pc - ……………………………………………………………………………………………. x 70
Cena badanej oferty
gdzie: Pc-ilość punktów, jaką dana oferta otrzyma za cenę oferty brutto

12.3. Zasady oceny kryterium "Długość okresu gwarancji i rękojmi na roboty
budowlane i usługi" (PG) - 15 %.
gdzie: PG -ilość punktów, jaką dana oferta otrzyma za cenę oferty brutto
Punkty w tym kryterium zostaną przyznane w następujący sposób - jeżeli Wykonawca
zadeklaruje:

60 m-cy gwarancji i rękojmi na zrealizowane roboty budowlane i usługi - otrzyma 0 pkt
72 m-ce gwarancji i rękojmi na zrealizowane roboty budowlane i usługi - otrzyma 10 pkt
84 m-ce gwarancji i rękojmi na zrealizowane roboty budowlane i usługi - otrzyma 15 pkt
Minimalny okres gwarancji i rękojmi, jaki może zaoferować wykonawca to 60 miesięcy.

Oferta Wykonawcy, który zaproponuje okres gwarancji krótszy niż 60 m-cy,
zostanie odrzucona.
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12.4. Zasady oceny kryterium „Doświadczenie kierownika prac konserwatorskich”
(PD) - 15 %
gdzie: PD-ilość punktów, jaką dana oferta otrzyma za doświadczenie
kierownika prac konserwatorskich
Ocenie podlegać będzie doświadczenie osoby przewidzianej do realizacji zamówienia kierownika prac konserwatorskich tj. liczba wykonanych przez wskazaną osobę usług
polegających na kierowaniu pracami konserwatorskimi na obiektach zabytkowych
wpisanych rejestru zabytków okresie ostatnich 5 lat, zgodnie z następującą zasadą - jeżeli
Wykonawca wykaże doświadczenie ww. osoby w wykonaniu:
-

dwóch usług spełniających wymagania - otrzyma 0 pkt
trzech usług spełniających wymagania - otrzyma 5 pkt
czterech usług spełniających wymagania - otrzyma 10 pkt
pięciu lub więcej usług spełniających wymagania - otrzyma 15 pkt

Ocena oferty w tym kryterium nastąpi na podstawie danych, zawierających opis
doświadczenia osoby przewidzianej do kierowania pracami konserwatorskimi
stanowiącymi przedmiot zamówienia, podanymi w formularzu oferty w Części B. Minimalne
doświadczenie kierownika prac konserwatorskich, jakie może zaoferować Wykonawca
to 2 usługi spełniające wymagania. Oferta Wykonawcy, który wskaże mniej usług

zostanie odrzucona.
12.5. Łączna ilość punktów otrzymanych przez Wykonawcę będzie sumą punktów przyznanych
w poszczególnych kryteriach i wag danego kryterium.
Po = Pc + PG +PD
gdzie
Po - suma punktów przyznanych danej ofercie,
Pc - punkty w kryterium Cena,
PG - punkty w kryterium Długość okresu gwarancji i rękojmi
PD - punkty w kryterium Doświadczenie kierownika prac konserwatorskich
Jeżeli Wykonawca nie poda w Formularzu oferty danych dotyczących kryteriów
tj. „Długości okresu gwarancji i rękojmi na roboty budowlane i usługi" oraz
„Doświadczenia kierownika prac konserwatorskich", Zamawiający uzna, że Wykonawca
zaoferował minimalny wymagany okres gwarancji tj. 60 m-cy oraz minimalne
doświadczenie kierownika prac konserwatorskich tj. 2 usługi spełniające wymagania.

12.6. Zamawiający wybierze ofertę, która uzyska największą liczbę punktów.
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13. TRYB OCENY OFERT I OGŁOSZENIA WYNIKÓW
13.1. Wyjaśnienia treści ofert i poprawianie oczywistych omyłek.
W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców uzupełnień
(jeżeli nie naruszy to konkurencyjności) i wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
Może również zwracać się z prośbami o poprawienie oczywistych omyłek i błędów
rachunkowych.

13.2. Sprawdzanie wiarygodności ofert.
Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny oferty wiarygodności
przedstawionych przez Wykonawców dokumentów, oświadczeń, wykazów, danych
i informacji.

13.3. Ogłoszenie wyników postępowania.
Wykonawcy, którzy złożą oferty zostaną zawiadomieni o wynikach postępowania
w formie elektronicznej na adres e-mail wskazany w ofercie (a w przypadku jego braku
na fax lub adres pocztowy).
Informacja o wynikach postępowania zostanie również opublikowana na stronach:
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/
oraz
http://parafia-dys.pl/

13.4. Podpisanie umowy.
Po przeprowadzeniu postępowania Zamawiający podpisze z Wykonawcą umowę, zgodnie
ze wzorem stanowiącym załącznik nr 6 do zapytania ofertowego. W przypadku,
gdy Wykonawca odstąpi od podpisania umowy z Zamawiającym, możliwe jest podpisanie
umowy z kolejnym Wykonawcą, który w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów. O terminie zawarcia umowy
Zamawiający powiadomi Wykonawcę drogą e-mailową wraz z informacją o wynikach
postępowania.

Przed podpisaniem umowy Wykonawca przedłoży Zamawiającemu
następujące dokumenty:
13.4.1. Harmonogram rzeczowo - finansowy realizacji zamówienia
13.4.2. Dowód wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy
13.4.3. Polisę ubezpieczenia placu budowy, mienia i robót budowlanych, z tytułu szkód,
które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz od
odpowiedzialności cywilnej (OC) na sumę ubezpieczeniową stanowiącą, co
najmniej równowartość wynagrodzenia, wynikającego z umowy.
13.4.4. Zatwierdzenie przez wojewódzkiego konserwatora zabytków materiałów
równoważnych do materiałów widniejących w programie prac
konserwatorskich
13.5. Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzania zmiany umowy w stosunku do treści
oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku zaistnienia
okoliczności niemożliwych do przewidzenia w chwili zawierania umowy lub w przypadku
wystąpienia którejkolwiek z następujących okoliczności:
13.5.1. Przedłużenie terminu realizacji zamówienia, może nastąpić w przypadku:
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13.5.1.1. Wystąpienia

niekorzystnych
warunków
atmosferycznych,
powodujących wstrzymanie lub przerwanie robót budowlanych,
stanowiących przedmiot zamówienia, w okresie dłuższym niż 10
następujących po sobie dni kalendarzowych - potwierdzonego
pisemnie przez inspektora nadzoru inwestorskiego, przy czym
przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o tyle dni, przez
ile trwało ich wstrzymanie,

13.5.1.2. Wystąpienia okoliczności siły wyższej, przez którą należy rozumieć
zdarzenia niezależne od żadnej ze stron, zewnętrzne, niemożliwe
do zapobieżenia, które nastąpiło po dniu wejścia w życie umowy,
w szczególności: wojny, akty terroryzmu, klęski żywiołowe, strajki
oraz akty władzy i administracji publicznej, przy czym przedłużenie
terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni, odpowiadającą
okresowi występowania okoliczności siły wyższej,

13.5.1.3. Skierowania przez Zamawiającego do Wykonawcy pisemnego żądania
wstrzymania robót budowlanych, stanowiących przedmiot
zamówienia lub wydania zakazu prowadzenia robót budowlanych,
stanowiących przedmiot zamówienia przez organ administracji
publicznej, o ile żądanie lub wydanie zakazu nie nastąpiło z przyczyn,
za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, przy czym
przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni,
odpowiadającą okresowi na jaki Wykonawcy nakazano wstrzymanie
robót budowlanych lub zakazano prowadzenie robót budowlanych,

13.5.1.4. Wystąpienia kolizji z sieciami zewnętrznymi lub instalacjami
nieujawnionymi w dokumentacji projektowej, przy czym
przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni
niezbędną Wykonawcy na usunięcie kolizji z sieciami zewnętrznymi
lub instalacjami nieujawnionymi w dokumentacji projektowej,
13.5.2. Zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym
bezpośredni wpływ na realizację przedmiotu zamówienia lub świadczenia stron
umowy,
13.5.3. Konieczności dokonania wymiany osób, o których mowa w treści umowy, po
stronie którejkolwiek ze stron umowy.
13.5.4. Konieczności wykonania robót zamiennych, w sytuacji, gdy:
13.5.4.1. Materiały budowlane, przewidziane w umowie do wykonania
zamówienia, nie mogą być użyte przy realizacji inwestycji z powodu
zaprzestania ich produkcji lub zastąpienia ich innymi materiałami
budowlanymi,
13.5.4.2. W trakcie realizacji przedmiotu zamówienia nastąpiła zmiana
przepisów prawa budowlanego,
13.5.4.3. W czasie realizacji budowy zmienią się warunki techniczne
wykonania (np. Polska Norma),
13.5.4.4. W trakcie realizacji przedmiotu zamówienia zastosowano lepsze
materiały budowlane bądź inną technologię wykonania robót.
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13.6. Nie stanowi istotnej zmiany umowy zmiana danych teleadresowych oraz osób
wskazanych do kontaktów między stronami umowy.
13.7. Wszelkie zmiany umowy wymagają pod rygorem nieważności formy pisemnej
i podpisania przez obydwie strony umowy.

13.8. Z wnioskiem o zmianę umowy może wystąpić zarówno Wykonawca, jak i Zamawiający.

14.

ODRZUCENIE WYKONAWCY

Wykonawca zostanie odrzucony z niniejszego postępowania w przypadku:
1)
niespełniania warunków udziału w postępowaniu;
2)
niezgodności oferty z niniejszym zapytaniem;
3)
przedstawienie przez Wykonawcę informacji nieprawdziwych;
4)
powiązania Wykonawcy z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.

15.

SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI

15.1. W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja (wszelkie
zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje) między Zamawiającym
a Wykonawcami odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu
ustawy z dnia 23 listopada 2012r. - Prawo pocztowe (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 1481),
za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej
w rozumieniu ustawy w dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną
(tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 1219), z wyjątkiem oferty, umowy oraz oświadczeń

i dokumentów wymienionych w pkt 5 zapytania ofertowego.
15.2. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazane za pomocą
faksu lub w formie elektronicznej wymagają na żądanie każdej ze stron, niezwłocznego
potwierdzenia faktu ich otrzymania.
15.3. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są:
Ks. Robert Brzozowski - r.brzozowski@diecezja.lublin.pl
oraz
Michał Suchodolski – michal.suchodolski@wp.pl

16.

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

16.1. Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia w jednej
z następujących sytuacji:
16.1.1. Nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu
16.1.2. Cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę,
którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba
że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty

16.1.3. Wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie
postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego,
czego nie można było wcześniej przewidzieć, w szczególności Zamawiający
17 z 18

nie otrzymał dofinansowania

16.1.4. Postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą
zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy.
16.2. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadomi
równocześnie wszystkich znanych mu Wykonawców oraz poprzez publikację na stronach
internetowych, na których ogłoszone było Zapytanie.

16.3. W przypadku unieważnienia postępowania Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności
za koszty poniesione przez Wykonawców w związku z przygotowaniem i złożeniem ofert.

17.

POZOSTAŁE INFORMACJE

17.1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany lub uzupełnienia treści Zapytania
Ofertowego, przed upływem terminu na składanie ofert. Informacja o wprowadzeniu
zmiany lub uzupełnieniu treści Zapytania Ofertowego zostanie przekazana Wykonawcom
(e-mailem, faxem lub pocztą), jak również zostanie opublikowana na stronie
Zamawiającego
http://parafia-dys.pl/
oraz
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/.

18. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW
Załącznikami do niniejszego Zapytania Ofertowego są następujące dokumenty:
Lp. Oznaczenie Załącznika
1

Nazwa Załącznika

Załącznik nr 1

Wzór Formularza Oferty

Załącznik nr 2

Wzór wykazu robót

3

Załącznik nr 3

Wzór wykazu osób

4

Załącznik nr 4

Wzór oświadczenia o braku powiązań osobowych lub
kapitałowych z Zamawiającym

5

Załącznik nr 5

Wzór umowy

6

Załącznik nr 6

Dokumentacja techniczna,
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