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Tuchów, dnia 18 lutego 2019 roku

ZAPYTANIE NR tal20l9

Dotyczy pełnienia obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego w ramach realizacji ll etapu

projektu Lipowe Wzgórze Kultury i Edukacjiw Tuchowie

1. ZAMAWIAJĄCY:

ZG ROMADZEN I E NAJŚWI ĘTSZEGO ODKU PlCl ELA

Dom Zakonny w Tuchowie

ul. Wysoka I,33-170 Tuchów

NlP: 993-00-44-338 REGON : 040007100

2.|NFoRMACJE oGÓLNE:

- Wniosek Zamawiającego został wybrany do dofinansowania w konkursie ogłoszonym w ramach

poddziałania tt,1,.2 Rewitalizacja miast średnich i małych, Działanie 1,1,,L Rewitalizacja miast

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego.

- Postępowanie prowadzone jest celem zachowania wymogów określonych w Wytycznych w zakresie

kwalifikowalności wydatków w ramąch Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,

Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 - 202a,

- Prowadzone postępowanie ma na celu zapewnienie, że wydatek w projekcie zostanie poniesiony z

zachowaniem zasad uczciwej konkurencji, w sposób przejrzysty, racjonalny (celowy), oszczędny i

efektywny.
- Do postępowanie nie stosuje się przepisów ustawy zdnia29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień

publicznych

- Język postępowania: polski.

3. oPls PRzEDMloTU zAMÓWlEN|A
Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie pełnienie nadzoru inwestorskiego ze strony

Zamawiającego w czasie prowadzenia robót budowlanych w czasie realizacji ll etapu projektu:

,,Lipowe Wzgórze Kultury i Edukacji w Tuchowie".

Pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowalnych obejmuje nadzór w

specjalności:

- konstrukcyjno-budowlanej;

- instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i

kanalizacyjnych;

- instalacyjnejw zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych i

Dane kontaktowe:

Barbara Łączna
tel.: 695 600 690
e-mail: basia.laczna (dproregio.pl

Grzegorz Godziek
Tel,601961499
e-mail : godziek@ proregio"pI

elektroenergetycznych.
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Prace budowlane swym zakresem obejmują m,in. poniżej wskazany zakres robót:

1. Przebudowę ogrodzenia klasztoru, które stanowi mur oporowy, wjazdy i ambity,

2. Wybudowanie nowego biegu schodów zewnętrznych (zgodnego z obowiązującymi przepisami -
bezpiecznych i wygodnych, które mogą stać się alternatywą dla stromych i niewygodnych schodów

głównych) oraz remont nawierzchni schodów istniejących (wymianę istniejących stopnic i podstopnic

oraz wymiana poręczy i montaż nowych balustrad przy najwyższym biegu).

3. Remont (przebudowę) dziedzińca o powierzchni ok 2 580 m2 (rozebranie istniejącej nawierzchni,

wymiana podbudowy, położenie nowej nawierzchni, stopnic schodów oraz Ścian murów oporowych).

4. Wymianę istniejącej kanalizacji deszczowej pod powierzchnią dziedzińca na elementy nowe (rury,

ka ble, studzienki, kratki),

5. Wykonanie iluminacji kościoła, wieży i otoczenia (dziedzińca) wrazz wymianą rozdzielni głównej w

zakrystii.

6. Montaż tablicy informującej o współfinansowaniu projektu ze Środków Unii Europejskiej

dosta rczo ne j przez Za mawiającego.

Ramowy opis inwestycji w ramach ll etapu inwestycji tj. Zogospodarowąnia przestrzeni publicznej

,,Lipowego wzgórzo" na cele społeczne znajduje się w Załączniku nr 4 do niniejszego zapytania.

projekty dotyczące przedmiotu zamówienia wraz z przedmiarami (załącznik nr 5 Dokumentacja

projektowa i przedmiary) znajdują się na stronie internetowej zamawiającego w zakładce ,,Przetargi"

(http://sanktuariumtuchow.pl/klasztor-kontakt/przetargi/) oraz jest do wglądu w siedzibie

Zamawiającego.

Celem niniejszego postępowania jest zapewnienie profesjonalnego świadczenia usług polegających

na pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego zgodnie z wymaganiami prawa, w

szczególności ustawy zdnia7lipca 1994 roku Prawo Budowlane (tj. Dz.U. z2018 r. poz. I20żzezm.),

ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków iopiece nad zabytkami (tj. Dz.U,z2OL8 r. poz.

2067\ oraz rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie prowadzenia prac

konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich, badań

architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań

archeologicznych iposzukiwań zabytkówzdnia 1,4października 2015 r. (Dz.U. z2OL5 r. poz. L789),a

także zgodnie ze sztuką budowlaną, obowiązującymi normami i Umową na roboty budowlane

realizowaną przez Wykonawcę. 
,

Zakres nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi obejmuje w szczególności:

1,, Reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z

projektem i pozwoleniem na budowę, pozwoleniem konserwatorskim, przepisami oraz

zasadami wiedzy technicznej,

Sprawdzanie jakości wykonywanych robót, prac i wbudowanych wyrobów budowlanych, a w

szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i

niedopuszczonych do stosowania w budownictwie.

Sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających,

uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych oraz przygotowanie i udział w

czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywanie ich do użytkowania.
potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także kontrolowanie

rozliczeń budowy.

2.

3.

4.
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5. Stwierdzaniu wad i usterek robót oraz potwierdzaniu ich usunięcia.

6. przygotowanie i udział w czynnościach odbioru zadania inwestycyjnego oraz W

przekazywaniu go do użytkowania.

7. Nadzorowanie budowy w takich odstępach czasu, aby była zapewniona skutecznoŚĆ nadzoru,

jednak nie rzadziej niż ! raz na dwa tygodnie w okresie prowadzenia prac budowlanych oraz

na każde żądanie Zamawiającego, a w sytuacjach wyjątkowych niezwłocznie (najpóŹniej w

następnym dniu od powiadomienia pisemnego lub ustnego), KaŻdorazowy pobYt na Placu

budowy winien być potwierdzony wpisem do dziennika budowy.

8. Wydawanie kierownikowi budowy lub kierownikowi robót poleceń, potwierdzonych wPisem

do dziennika budowy, dotyczących: usunięcia nieprawidtowoŚci lub zagrożeń, wykonania

prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych, oraz

przedstawienia opinii dotyczących prowadzonych robót budowlanych i dowodów

dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych oraz urządzeń

technicznych.

9, Ządanie od kierownika budowy lub kierownika robót dokonania poprawek bądŹ ponownego

wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót budowlanych w

przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie, bądŹ spowodowaĆ

niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę.

10. ścisłą współpracę z właściwymi organami administracji, wykonawcą prac budowlanych,

nadzorem autorskim, zarządzającymi projektem oraz informowanie na piśmie o wszelkich

faktach mających znaczenie dla realizacji inwestycji.

11. Kontaktowania się z wykonawcą robót budowlanych w sprawie harmonogramu prowadzenia

robót budowlanych, oraz bieżące nadzorowanie i ewentualne korygowanie harmonogramu

prac.
prowadzenia bieżącej dokumentacji fotograficznej i opisowej obrazującej postęp realizacji

robót i prac w sposób umożliwiający jednoznaczną identyfikację i dokładną lokalizację

przestrzenną wszystkich czynności, użytych materiałów.

Egzekwowanie od Wykonawcy robót i sprawdzanie wymaganych dokumentów do

umożliwienia dokonania wszelkich odbiorów częściowych oraz odbiorów końcowych w

ramach projektu, W przypadku robót zanikowych, egzekwowanie od Wykonawcy robót

do ku me ntacj i fotograficznej.

Uczestniczenie w naradach roboczych na budowie, albo w.innym miejscu wskazanym przez

Zamawiającego.

Sprawdzenie przygotowanych przez Wykonawcę wszelkich materiałów służących do

dokonania odbioru końcowego.

Sprawdzanie rozliczeń, protokołów odbioru oraz faktur wystawianych przez Wykonawcę

robót.

Sprawdzanie wpisów do dziennika budowy dla prac będących przedmiotem niniejszej

umowy.

Weryfikacja pod względem formalnym i merytorycznym, akceptacja, i przekazywanie do

zatwierdzenia przez Zamawiającego dokumentów wystawianych przez Wykonawcę robót

dotyczących realizowa nej inwestycji.

lnicjowanie narad koordynacyjno-technicznych i udział w komisjach powoływanych w trakcie

realizacji projektu.

1,2,

13.

1,4.

15.

16.

17.

18.

19.
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20. Bieżące informowanie Zamawiającego o wszelkich problemach i zagrożeniach, istotnych z

punktu widzenia prawidłowego i terminowego realizowania nadzorowanego zadania

inwestycyjnego.

21. Współpraca z Zamawiającym na etapie konstruowania SlWZ do przetargu na roboty

budowalne w ramach ll etapu projektu Lipowe Wzgorze Kultury i Edukacji w Tuchowie W tym

w szczególności przegląd iwniesienie ewentualnych uwag do dokumentacji budowlanej.

22. Przestrzeganie zapisów pozwoleń konserwatorskich i pozwoleń na budowę:

a) projekt budowlany przebudowy części ogrodzenia zewnętrznego i dwóch wjazdów, budowy

biegu schodów zewnętrznych i kapliczki Matki Boskiej oraz remontu nawierzchni dziedzińca,

schodów i ambitów przy kościele p.w. NNMP przy ul. Wysokiej ] w Tuchowie:

i) pozwolenie konserwatorskie nr 1319 z dnia 04.06.2010 wydane przez Kierownika

Delegatury w Tarnowie WUOZ w Krakowie,

ii) Decyzja nr 942lLo wydana przez Starostę Tarnowskiego z dnia 23.07.2010 o

zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę.

iii) Pozwolenie konserwatorskie nr 'J,677 z dnia 02.09,2013 wydane przez Kierownika

Delegatury w Tarnowie WUOZ w Krakowie.

iv) pozwolenie nr L3I9/2O75 z dnia 19.05.2016 wydane przez Kierownika Delegatury w

Tarnowie WUOZ w Krakowie (przedłużenie pozwolenia nr 1319).

v) pozwolenie nr 1677/2a76 z dnia 19.05.2016 wydane przez Kierownika Delegatury w

Tarnowie WUOZ w Krakowie (przedłużenie decyzji nr L677).

vi) Zaświadczenie z dnia 23.Lt.201,8 r. wydane przez Kierownika Delegatury w Tarnowie

WUoZ w Krakowie (zatwierdzenie wszystkich zmian materiałowych w Projekcie

Wykonawczym).

vii) Decyzja nr llD.72I7,20,2018.LW z dnia 3L12.20I8 na przebudowę wjazdów wydana

przez UM w Tuchowie.

b) projekt budowlany oświetlenia zewnętrznego (iluminacji) kościoła NMP wraz z bezpoŚrednim

otoczeniem przy ulicy Wysokiej ]. w Tuchowie

i) pozwolenie konserwatorskie nr 1351 z dnia 30,08.2010 wydana przez WUOZ - Delegatura

w Tarnowie.

ii) Decyzja nr L569h0 wydana przez Starostę Tarnowskiego z dnia I4.t2.201O o

zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę.

c) projekt budowlany remontu istniejącego muru oporowego przy kościele p.w. NNMP przy ul.

Wysokiej ]. w Tuchowie

i) pozwolenie nr 1685 Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na

wykonywanie robót budowlanych w otoczeniu zabytku nieruchomego z dnia 9.09.2013 r,

ii) Decyzja nr II23/13 wydana przez Starostę Tarnowskiego z dnia Lż.09,20L3 r. o
zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę.

iii) pozwolenie nr L685/2O74 z dnia 19.05,2016 wydane przez Kierownika Delegatury w

Tarnowie WUOZ w Krakowie (przedłużenie decyzji nr 1685).

Wykonawca wszystkie swoje decyzje musi uzgadniać z Zamawiającym.

Nadzór inwestorski będzie sprawowany zgodnie z zakresem nadzorowanych robót.
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Wartość zamówienia obejmuje wszystkie zadania wynikające z zapytania ofertowego lącznie z

dojazdami do placu budowy.

Prace należy nadzorować iwykonywać przestrzegając przepisów BHP i Ppoż.

Kod CPV: 71520000-9 Usługi nadzoru budowlanego

4. TERMIN REALlzAcJl zAMóWlENIA:
od daty zawarcia umowy o nadzór inwestorski do czasu uzyskania bezwarunkowego Pozwolenia na

użytkowanie zgodnego z wnioskiem o udzielenie tego pozwolenia, a w przypadku gdY Pozwolenie

takie nie będzie wymagane - do czasu upływu terminu na złoŻenie przez właŚciwy organ sPrzeciwu

względem zgłoszenia zakończenia robót budowlanych, przy czym przewidywany termin rozPoczęcia

robót budowlanych to kwiecień żO19 r,, a przewidywany termin ich zakończenia to czerwiec2020 r,

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ww, terminów w przypadkach oPisanYch w Pkt. 13

Warunki zmiany umowy".

5. WARUNKI UDZ|AŁU W POSTĘPOWANIU:

1. ofertę może złożyć osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niePosiadająca

osobowości prawnej, posiadająca uprawnienia do wykonywania określonej działalnoŚci lub czYnnoŚci,

jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

2. Zamawiający dopuszcza możliwość korzystania z podwykonawców w trakcie realizacji Przedmiotu

zamówienia,

3. o udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy spełniający łącznie następujące kryteria

dostępu:

a. posiadają niezbędną wiedzę, doświadczenie i potencjał techniczny umoŻliwiający prawidłowe

wykonanie przedmiotu zamówienia, oraz dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Za

osoby spełniające to kryterium rozumie się podmioty, mogące udokumentować, że:

- w okresie ostatnich 5 lat pełniły funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego W stosunku do co

najmniej 1 inwestycji o wartości minimum ]_ mln złotych, oraz co najmniej 1 inwestYcji, która

dotyczyła obiektu objętego ochroną zabytków. W celu udokumentowania tego faktu Wnioskodawca

powinien przedstawić wykaz zadań realizowanych w okresie ostatnich 5 lat przed uPłYwem terminu

składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalnoŚcijest krótszy - W tym okresie, wralz podaniem

przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których prace zostały wykonane, oraz załączeniem

dowodów określających, czy te prace zostały wykonane lub są wykonywane naleŻYcie, PrzY czYm

dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez Podmiot, na rzecz

którego prace były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze

Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentÓw - oŚwiadczenie WykonawcY;

- są lub dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia - wymaga się wykazania osób, które

będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za ŚwiadCzenie

usług, kontrolę jakości wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowYch, doŚwiadczenia i

wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonYwanYch Przez nie

czynności, W ceIu udokumentowania spełnienia warunku naleŻy przedstawiĆ dokumentY

poświadczające posiadanie uprawnień budowlanych do wykonywania samodzielnYch funkcji

technicznych w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (tj.

Dz.lJ. z2018 r. poz, L202 ze zm.) w zakresie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanYmi w

specjalności konstrukcyjno_budowlanej, w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń

rr
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elektrycznych i elektroenergetycznych oraz w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i

urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych, lub odpowiadających im

ważnych uprawnień wydanych na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów,

b. nie są powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania osobowe lub

kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy 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 !0 % udzialow 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 lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli,

ocena spełnienia tego kryterium następuje na podstawie oświadczenia Wykonawcy według wzoru,

zmieszczone go w Zatączniku nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

4. ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana w oparciu o kryterium:

,,spełnia" -,,nie spełnia". W przypadku niespełnienia któregokolwiek z warunków dostęPu,

Zamawiający wykluczy wykonawcę z postępowania o udzielenie zamówienia. Oferta Wykonawcy

wykluczonego podlega odrzuceniu.

6. WYMAGANE DoKUMENTY

Oferent jest zobowiązany do złożenia następujących oświadczeń i dokumentów:

1,, Wypełniony Formularz Oferty, sporządzony wg. wzoru stanowiącego Zalącznik nr ]. do

niniejszego zapytania ofertowego.

oświadczenie Oferenta o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, sporządzone wg,

wzoru stanowiącegoZałącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego wrazze wskazanym

tam wykazem robót i niezbędnymi załącznikami.

Dokumenty poświadczające posiadanie uprawnień w zakresie nadzoru inwestorskiego nad

robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, w specjalnoŚci

instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzen elektrycznycĘ i elektroenergetycznych oraz w

specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzen cieplnych, wentylacyjnych,

wodociągowych i kanalizacyjnych.

Dokument potwierdzający upoważnienie do reprezentacji Oferenta.

7. sPosÓB PoRoZUMIEWANIA slĘ ZAMAWIĄĄCEGo z WYKoNAWCĄ

1,. postępowanie jest prowadzone w języku polskim. Zamawiający nie dopuszcza złożenia ofert w

innym języku.

ż. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, zapytania oraz informacje Zamawiający oraz

Wykonawcy zobowiązani są przekazywać pisemnie na adres Zamawiającego.

3. oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazane za pomocą faksu lub poczty

elektronicznej, uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed

upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona pisemnie.

4. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaŚnienie treŚci zapytania

2"

3,

4.

ofertowego

/n
4{
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odpowiedź zostanie udzielona przez Zamawiającego niezwłocznie pod warunkiem, że wniosek o

wyjaśnienie treści zapytania ofertowego wpłynie do Zamawiającego nie póŹniej niŻ do godz.

15.0O dnia poprzedzającego termin składania ofert,

8. MlEJscE oRAz TERMlN SKŁADANIA oFERT

1, oferty będące odpowiedzią na niniejsze zapytanie ofertowe należy złożyĆ w formie pisemnej, tj.

osobiście lub drogą pocztową w zamkniętej kopercie opisanej: ,,Oferta w odpowiedzi na zapytanie

ofertowe nr La/żO19, Nie otwierać przed terminem otwarcia ofert" w Domu Zakonnym w Tuchowie,

ul. Wysoka L,33-170 Tuchów, od poniedziałku do piątku w godzinach od B do 16 lub przesłaĆ drogą

e-mail na adres: ekonom@redemptor.pl.

2. Dla ofert przesłanych lub dostarczonych do siedziby Zamawiającego liczy się data i godzina wpływu

do siedziby Zamawiającego (także w przypadku drogi pocztowej). Dla ofert przesłanych drogą e-mail

liczy się termin wpływu wiadomości na serwer pocztowy w sposób umożliwiający zapoznanie się z

treścią.

3. Termin składania ofert upływa dnia: 27 Iutego 2019 roku o godzinie 16.00. Oferty złoŻone lub

przesłane po tym terminie nie będą rozpatrywane.

9. oPts sPosoBU PRZYGoToWANlA oFERT

L. Należy przygotować jeden egzemplarz oferty na Formularzu Ofertowym, który jest załączony

do niniejszego zapytania ofertowego jako załącznik nr 1, Do Formularza Oferty Oferent ma

obowiązek załączyćdokumenty określone w punkcie 6 Zapytania -,,Wymagane dokumenty".

Z. Oferta winna być zgodna z opisem przedmiotu zamówienia.

3, oferta powinna być napisana w języku polskim, na komputerze, maszynie do pisania lub inną

trwałą i czytelną techniką oraz podpisana przez osobę lub osoby upowaŻnione w

dokumentach rejestrowych do reprezentacji Wykonawcy lub posiadającą odpowiednie

pełnomocnictwo do reprezentowania firmy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokoŚci

odpowiadającej cenie oferty, udzielone przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentacji

podmiotu.

4. Upoważnienie (pełnomocnictwo) powinno być przedstawione w formie oryginału lub

poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem kopii.

5. W przypadku przesyłania oferty wraz z załącznikami w wersji elektronicznej na wskazany

adres e-mail, wskazane dokumenty po wypełnieniu i podpisani.u przez osobę upoważnioną do

reprezentacji oferenta należy zeskanowaĆ w plikach PDF-

6. oferent poniesie wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złoŻeniem oferty.

7. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaŚnień dotyczących

treści złożonych ofert bądź ich uzupełnień w wyznaczonym terminie. Niezłożenie wyjaŚnień

bądź uzupełnień w wymaganym terminie będzie skutkować odrzuceniem oferty.

8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania Oferenta do przedstawienia dodatkowych

dowodów na spełnianie kryteriów deklarowanych przez wykonawcę w ofercie,

9. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

].0. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

10. TERMIN zWlĄzAN!A oFERTĄ

Termin związania ofertą wynosi 60 dni licząc od dnia upływu terminu składania ofert,
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11. oDRZUcENlE oFERTY

Oferta zostanie odrzucona przezZamawiającego w przypadku gdy:

1. oferta zostanie złożona przez Wykonawcę, który nie spełnia kryteriów dostęPu

określo nych w n i niejszym za pyta niu ofertowym,

2. oferta zostanie podpisana przez osobę, która nie jest upowaŻniona do

reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji okreŚloną w rejestrze

sądowym lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej

oferenta albo przez osobę, która nie jest umocowana przez osobę uprawnioną, przy

czym pełnomocnictwo musi być załączone do oferty,

3. Treść oferty nie będzie odpowiadała warunkom określonym w zapytaniu ofertowym

nr 1,a/2OI9 oraz załącznikach, które są integralną częŚcią zapytania ofertowego,

4. Oferta zostanie z|ożona po terminie,

5. Wykonawca nie przedstawi wyjaśnień dotyczących treści oferty bądŹ nie uzupełni

braków w wyznaczonym terminie,

6. Wykonawca poda w ofercie nieprawdziwe informacje.

Oferty odrzucone nie będą rozpatrywane,

12. KRYTERIA ocENY oFERT l lcH zNAczENlE oRAz sPosÓB ocENY oFERT

Do oceny ofert zostaną zastosowane następujące kryteria wyboru:

Kryterium Waga

3,. Cena brutto rcj%

podstawę do oceny ofert kryterium ,,Cena brutto" stanowić cena brutto oferty. Oferta z najniŻszą

ceną, otrzyma maksymalną liczbę punktów (100 pkt). Punkty pozostałym wykonawcom zostaną

przyznane wB następującej zasady:

gdzie:

Cb
Kc =;- X 100

Lo

Cb - najniższa zaproponowana cena brutto )

Co - cena brutto zaproponowana w badanej ofercie

Kc - liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium ,,Cena brutto"

spośród ważnvch ofert. zamawiaiacv uzna za naikorzvstnieiszą i wvbierze oferte. która spełni

wszvstkie wvmaFania określone w szczeFółowvm opisie przedmiotu zamówienia oraz uzvska

naiwiększa Iiczbe punktów w ocenie krvterium .,cena brutto".

Wartości punktowe w kryterium ,,Cena brutto" zostaną podane z dokładnoŚcią do dwóch miejsc po

przecinku, a zaokrąglenie zostanie dokonane zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami

matematycznymi.
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W sytuacji kiedy zostanq złożone

złoże n ia ofe rt d od atkowy ch.

ofeny z takq sqmq cenq Zamawiajqcy zaprosi tych Oferentów do

13. WARUNKl ZMIANY UMoWY
Umowa zawarta w wyniku postępowania wszczętego na skutek niniejszego zapytania ofertowego,

może zostać zmieniona w drodze aneksu do umowy w następującym zakresie

i przypadkach:

w przypadku zmiany wartości umowy, tj. zwiększenia bądź zmniejszenia stawek Podatku od

towarów i usług, dotyczących Przedmiotu Zamówienia w wyniku zmian ustawy z dnia ]-1

marca 2oo4 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z2OO4 r., Nr 54, poz. 535 ze zm,), które

wejdą w życie po dniu zawarcia umowy, a przed wykonaniem przez Wykonawcę Przedmiotu

Zamówienia;

zmiany terminu wykonania zamówienia, w przypadku gdy zmiana terminu wykonania umowy

wynika zprzyczyn niezależnych od Wykonawcy;

w sytuacjach określonych w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz

Funduszu Spójności na lata 2OL4-2020.

w przypadku zmiany postanowień Umowy o roboty budowlane zawartej z podmiotem

realizującym prace budowlane, objęte nadzorem inwestorskim - w takiej sytuacji zmianie

mogą ulec te postanowienia umowy, dla których zmiana umowy o roboty budowlane jest

relewantna, w tym w szczególności w zakresie wysokości wynagrodzenia oraz terminów

realizacji.

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego, polegającego na

powtórzeniu podobnych usług, przy czym wartość udzielanych zamówień uzupełniających nie

może przekroczyć IO% wartości wynagrodzenia Wykonawcy.

14. lNFoRMACJE DoDATKoWE
1,. Termin i miejsce otwarcia ofert - z|ożone w niniejszym postępowaniu oferty zostaną otwarte

w Domu Zakonnym w Tuchowie, ul, Wysoka 'J,,33-170 Tuchów, w dniu 27 lutego o godzinie

16.30.

2. po dokonaniu wyboru oferty Zamawiający poinformuje Oferentów biorących udział w

postępowaniu ofertowym o wynikach za pośrednictwem strony internetowej Zamawiającego

w zakładce ,,pruetargi" (http://sanktuariumtuchow.pl/klasztor-kontakt/przetargi/|,

3. po dokonaniu wyboru oferty Zamawiający poinformuje Oferenta, którego ofertę wybrano, o

terminie podpisania umowy.

4. Jeżeli oferent, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający

może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich

ponownej oceny.

5. Niniejsze zapytanie ofertowe nie jest ofertą w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego,

5. Zamawiający nie odsyła złożonych ofert.

7. Zamawiający ma prawo unieważnić postępowanie bez podania przyczyny.

8. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany lub uzupełnienia treŚci zapytania ofertowego

przed upływem terminu składania ofert. lnformacja o wprowadzeniu zmian lub uzupełnieniu

treści zapytania ofertowego zostanie opublikowana na stronie internetowej Zamawiającego.
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g. Jeżeli wprowadzone zmiany lub uzupełnienia treści zapytania ofertowego będą wymagały

zmiany treści ofert, Zamawiający przedłuży termin składania ofert o czas potrzebny na

dokonanie zmian w ofercie.

10. Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od zawarcia umowy z Wykonawcą,

którego oferta otrzyma największą liczbę punktów, jeżeli cena oferty będzie przewyższała

kwotę, którą Zamawiający planuje przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, zgodnie z

budżetem projektu jak również przypadku, jeżeli Zamawiający nie podpisze umowy o

dofinansowanie projektu w terminie związania Wykonawcy ofertą.

u. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani wariantowych,

12. Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia wykonania częŚci zamówienia

podwykonawcom.

13. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania w każdym czasie bez

podania przyczyny.

15. zAŁĄczNlKt
Załącznik nr 1- Formularz Ofertowy

Załącznik nr 2 - Oświadczenia Oferenta

Za|ącznik nr 3 - Wzór umowy

Załącznik nr 4 - Ramowy opis inwestycji w ramach ll etapu inwestycji tj, Zagospodarowania

przestrzeni publicznej,,Lipowego wzgórza" na cele społeczne

Załącznik nr 5 - Projekty dotyczące przedmiotu zamówienia wraz z przedmiarami
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