
.:!

&;
#fl,{ l ,. i..uT$S' ,.*l".
ffi ivi,ą Ł* §}*t§ł{§ ':iit§§i§

Tuchów, dnia 5 lutego 2019 roku

zAPYTAru§Ę NR fi./2§t9

Dotyczy pełnienia obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego w ramach realizacji ll etapu
projektu Lipawe Wzgarze Kultury i Edukacjiw Tuchowie

3., ZA[vlAWlAjĄCY;

ZGR§MADZEF§§ E NAJŚW§ĘT§ZEG0 0DKUPlclELA
Dcm Zako§,lny w Tuchowie

ul, Wysoka l_, 33-]_70 Tuchów
l§lP: 993-00-44-338 REGON : 040007100

2. lfiJ FERlvl,Ą{j § §§§L$j§:
- kVniosek Zemawi;jącegc został wybranlr dc cof!ianso\,/ania w konkursie ogłoszonym w ramach
Podrjziaianie ii,l.ż iłłwitalizrcja rniast śr*:1l:'ich i małych, Dziaianie t1,,L Rewitąlizacja miast
Regi,:n a i n ego i: i,cgra rł i; O pe ra cl,j n ega Wojewćc ztwa :V1 aio po lsk. ego,
- PcstęPowałie prsrłi=dzole jest celeiri zach;tlenia wymcgc.,ł ckreśionych w Wytycznych w zakresie
kwalilikcwłlrlsŚci v,j,'i'jtkcvJ ,,u rir,,ac,1 :tl:cpejsk,'egc ,:unduszu Rozwoju Regiona!nego,
Eurcpł!skiega FGf;irsZL Spc,:e:zregc :-c: --t ^ j-SZl Spo.in:ści ng leta 2014 - 2020.
- Prowaizcne pCsięt;.,,J,,:nie ,'na n. c., z:r;,,:.ieni= ze,v,ia:-.k w projekcie zostanie poniesiony z
zachowaniei]i Z3S;c i]c]cj,,^Jej kon<;i'encj;.,,,, s:oscb prze.] iży5.y, racjonalny (celowy), oszczędny i

efektywnv.

- Do PostęPowanie n!e stosu.je się o,'zenisów ustaw,:,, z drlie 29 s:ycznia 2004 roku - prawo zamówień
pu biiczlłyrh -

- jezvk pcstępowa*ia: *cisi<i,

3. 0P!S PRZ§DlvliOTt-9 ZAMÓWIENlA
Przedrrłiotern zarnóv;ien!a jest zapewnienje pełnienie n3dzoru inwestorskiego ze stron\/
Zarnaw!ającego rł czasie prowadzenia rgbot budcrrulanych r,rl czasie realizacji ll etapu projektu:
,,!_ipaule Wzgorze Kultury i Etiukacji vł Tgchałł!ę''.
Peinienie funkcji nadzoru inwestorskiego n;,i reaiizacją robo; budowalnych obejmuje nadzór w
specja lncści:

- kanstrul<cl,jno-budowienej;

- insta!acy;nej w ;akresie instala.ji i urzadz:n cieclnych, wentylacyjnych, wodociągowych i

ka naiiza cyjłtl,ct,l;

instaiacyjnej w zakres!e ilrs:aiacji i ur;ądzeń ele<triicznycn i elekt roenergetycznych.

-§-I

Bane kcniakeowe;

Barbara Łączna
tel.: 695 600 690
e-m a i l ; be §!a, i a_c4Łl ą €pr_q t"§BĘ.p l

€r:egc.z Gciziek
T:i. 6Ci 96 1,1 99
e- rn a i l ; eŁĘ:*@pI9.19g]_9.p!
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Frace bucowlane swvm za!(resen.i obejrnują rij.:rr pon;żej wskazany zakres robót:
i. Przebudowę cgrcczerria kiasztoru, które star.cwi rllur oporovv,,l, wjazdy iambity,
2. WybuCowanie ilc}\,vego biegu sc1,1odcw ze*nęIr:1,1vch lzgocinego z obowiązującymi przepisami --

bezpiecznych iv"lygoCnylh, i<tóre mcgą st;ć s;ę alternatywą dl; stromych iniewygodnych schodów
głównvchi crez rem3n! łławierzchni schocjó+,,istnieja,cych iwymianę istniejących stopnic ipodstopnic
oraz wymiana porę.zy i montaż nowych baiusi;"ad przy najwyzsz,,lm biegu).

3. Rerlroilt ip:,zebudowę) dziedzińca c povuierzch:i! ok 2 j83 m2 {rozebranie istniejącej nawierzchni,
wyrniana pco'buOow1l, ptł*żenie nowe; nawierzc:ln!, slcpnic schodów oraz ścian murów oporowych),
4, \r',lyrnianę istilieją.ej kanaiizacji cieszczołej płd i:olłierzchnią dziedzińca na elementy nowe (rury,

kabIe, studzienki, kratkii,

5, '"Vykcnanie i!un't j:-,;i.: .ics,:io,a, v;:e:,- o:,: _:.:.,,i: C:iedziń:a, ,h,raz z wymianą rozdzielni głównej w
za krysti i.

6. i\4antaź :abiicv ;ilicln,:,.jącej c t.,s3c,f :,. a-so:,. ćn u prclektu ze środków Unii Europejskiej
Costarczon e. q rze:. Zer,ał,a. ą ce3o

R.arnowy cpis inwestilcj! w rarnaci-,] ii e.apu lntlest\,,cjj t:. Zcgospodarowanio przestrzeni publicznej

,,Lipowega wzgółza" nc ceie spoteczne znajcuje się w Zatączniku nr 4 do niniejszego zapytania,
Prcjekty dotyczące nrzedrniottt zamó."ryienia wyal z przecil,,.liar,ami (załącznik nr 5 Dokumentacja
projektolva i przecinr!ary} znajciują się na stronie interi]etowej zamawiającego w zakładce ,,Przetargi"
(http://sanktuarir.lrłiucho!t/,pl/klasztor-kontak,;lprzetargi/i araz jest do wglądu w siedzibie
Zamarviającego,

Ceiem niniejszego pó§tęp,;v,lania jest zapewnienie profesjorrallłego świadczenia usług polegających
na Pełnieniu funkcji ins§ektcia iledzóiu in,.vestciskiego zgodnie z wymaganiami prawa, w
szczególncŚci ustawy z Clia 7 źipca 1994 rcku 3,,;wc Budc,.viane (ij. Dz.U. z2078 r. poz. 12o2 ze zm.),
ustawy z rjnja 23 iicce 2JC-3 r, c o:n:cnie ja:,,:(ovr i cp,ece rac zarytkami (tj. Dz.U. z 2O18 r. poz,
2067) oraz rozpcrząĆze,lia l,]:r:lstra {u,tr,,, ]l ed:::,,,,,a Narocoweso w sprawie prowadzenia prac
konserwatorsxich, prac .eJt3J.,atc],ji, c:l :]J:t __f ]\, 3-1,,,c|,, badań konserwatorskich, badań
architextcniczirych i i-rly;l- cz ał3n prz., :;: tKL ,,vpls:ny,m do rejestru zabytków oraz badań
archeo|agicznych l ooszukl,wań zab.vti<óyl z dn,; =4 pa:clziernrka 2O],5 r. (Dz.U. z2075 r, poz. 1789), a

takŻe zgocnie ze sztuxą budorvlaną, obo.łlazując;,rni noi,marni iUmową na roboty budowlane
realizowaną przez \tykcnawcę.

Zakres nadzcru ]nwestorskiego nai robctarni bl:iov.ljanymiobejmuje w szczególności:
3-. Reprezeniorvanie intvestora na budgwie p,rzez spi,awcwanie kontroli zgodności jej realizacji z

Projektern ipozv"oieniem na buciovuę, pozwoienienr konserwatorskim, przepisami oraz
zasadarrii wiedzy technlcznej,

2. Sprawdzanie;akości wykonywanych :,obót, arac i wbudowanych wyrobów budowlanych, a w
szczegÓ!noŚci zap;:bieganie zestos.wai!lu wlrrcbów budowlanych wadliwych i

n ieC o puszczo l"l,ic h do siosow; n ia v; b,; d olvl: i c;ralie.

Sprawdzanie i cdbiór rctot iiucowianych uiega;ących zakryciu lub zanikających,
uczestniczen!e w próbach ! odbicrach iechnicznych oraz przygotowanie i udział w
czynncŚciach odbioru gotowych obiektór,v budawianych : !]rzekazywanie ich do użytkowania.
Potwierdzanie faktycznie vlyko,.:anych robót oraz usunięcia wad, a takze kontrolowanie
rozliczeń błio,,t,y. \
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5, Stwierdzaniu w,ad i usterek rcbói oraz 3otwlerdzan ju ich usunięcia.

6. Frzygctr:rl.1anie i udział vl czynnościacn oo'bioru zadania inwestycyjnego oraz w
przekazywaniu go do użytkcwania,

7. l,jadzorovyanie budowy v.r takich odstęnach ezasu, aby była zapewniona skuteczność nadzoru,

jednak nie rzacJziej niżtraz na dwa iygodnie w okresie prowadzenia prac budowlanych oraz

na każde żącan!e Zanrawiająeegc, a,§ sr7tuacjach wyjątkowych niezwlocznie (najpóźniej rłr

następnyn,] cjn!u od pov.liado;łienia pisemnego !ub ustnego). Każdorazowy pobyt na placu

budowy rtiinien być potwierdzony lvpisenr dc dziennika budowy.

8. Wydawanie kiercvłi:!kowi cueicwy iub <ierctvnikowj rcbót poleceń, potwierdzonych wpisenl

do cjziennika buCcrłv, dotyczących: ::sunięc:a riiecrarr,idłowości lub zagrożeń, wykonania
prób iub badeć, t::kze wyi,n;galąc,,;r c;kry,cia robót lub elementów zakrytych, oraz

PrZedstawien!a cp;nii j3lr,ll1ągllg|; ,,1c],\3d]cfy.l rcbót budowlanych i dowodów
dopuszczenia do s:osow;illa rV b;]!\il-,c,:r,ie ul,i:!bóW budowlanych oraz urządze(l

techłicz::,.uci.

9. Zącanie oC |<iercwn:ka bucoivy iu5 ki=:ci."i::ka rcbót dokonania poprawek bądź ponownego
,a,,ykonan!a wadiiw!e w,,"lkonanych robór, a i3Kze !vsti,żynlania dalszych robót budowlanych w
przypacku, gciyby icn kontvnuacja mogła rł,ywołać zagrożenie, bądź spowodować
niedopuszczainą niezgodność z prajek,iein iub pozi,"rolenienr na budowę.

10, Ścisłą rvspi:łpracę z v.;łaściwilnri crgarrami adrn:nistra;.ji, wykonawcą prac budow|anych,

nadzorern auiersk!nr, zarządzającyrni prcjektern craz informowanie na piśmie o wszelkich
fai<tach rłających znaczenie dle reaiizacj! inwestycji.

1i. Kon;akt*wani; :ię z wykonawcą rcból budowianych w sprawie harmonogramu prowadzenia
robói budewianycil, oraz biezące naeizcrcwanie i ewentualne korygowanie harmonogramu
frr)ć

12. Provlacizznia siezącej Cck:lmentac,i r;:.otraf,cznej icpisowej obrazującej postęp realizacji
robót !pi3c \lJ socsob ur,rc:l,wiaj:c7 jeCrczn;:::le ,clentyfikację idokładną lokalizację
p|,Z€Strzeiln3,,,łs:yst.,l:,1 cZ,,i - C sc t i.] ], .,, ] i,l :late r; :łó1.1.

tr3, Egzekv"'ował:e ci \o'r'ykcla,^u.5 -c.]: :pra,,v;ranle wymaganych dokumentów do
umoź!itnlierri; lokcnania,,n,,s:ei<tcl .Jficic\,/ c:ęscio:lvch oraz odbiorów końcowych w
|a.n3cn crcjei;",'v',/przypac,iu i-o0c: zai-l ,kol,v,r:h, egzekwowanie od Wykonawcy robót
cioku tłentacj i fcrograf icznej.

14. uczesiniczenie,,lv naradach roboczych r;a bi;cowie, aibc w innym miejscu wskazanym przez
Zamawiającego.

§pl,awdzel-.ie prrygctavlanych przez',łyxcnav,,lcę wszelkich materiałów służących do
dckona nia cd bioru końcowego"

Spraivczatlie roziiczeń, protcxcłów cdlio;l: oraz faktur wystawianych przez Wykonawcę
rCbót,

Sprawdzanie wpisów do dz!ennii<a budowy dla prac będących przedmiotem niniejszej
Umcwy,

llJeryfikacja pcc wzgiędem fcrrlairlyrrl i rnerytory:znyrn, akceptacja, i przekazywanie do

zatwierdzenia ?iz27 Zarnawiającegc cokurłentótv wy5|3yyianych przez Wykonawcę robót
dotyczących rea !izotva nej inwestrlcji,

19. inic]owanie narad i<ccrdynacyjnr:-tecŁni;znyin ! uilział v"l komisjach powoływa
rea l izac.j i prejektrr.

1c

t7.

18.

nych w tra

§J
kcie



ffi 3i1;;§*"o*"",

20. Bieźące iiriornrłwanie Zarnawiają.eg.3 wszelkirh pronlemach izagroźeniach, istotnych z

purrkiu w!Cze*ia prewidiowegc lTe.nłinOwegJ realizowania nadzorowanego zadania

!r,!!V€sty.Vjn egc.

21. Wspótp:,aca z Zamar,viającirm rra etep,,ie ,tcnstruovłailia S|WZ do przetargu na roboty

budowalne w r-ernach li etapu projektu lipovłe Wzgórze Kultury i Edukacji w Tuchowie w tym

w szczególnośc! urzeg!ąi i wniesienie ewentualnycn uwag do dokumentacji budowlanej.

22, Frzest,,zeganie zapisórv pozwoieł konserwaioirskich i pozv,loleń na budowę:

a) Projekt buccl."łia,rv przebudov;,y częśe i ogrcdzeni; zewnętrznego i dwóch wjazdów, budowy

bieg,; schłeióv"! zelvnĘtrznych ikapliczi<i lV'iatki Bcskiej oraz remontu nawierzchni dziedzińca,

schoCćw i ;ł,ii:itóv.t ,3;7.7 kości=ie p,,ł,. ti.Jlr4; przv :l.'vlil.,sokiej 1w Tuchowie;

i} Pczwcienie xlr.s=lv.la;crsj,lie rr ,:-!9 z ,jr:a C4 36,2010 wydane przez Kierownika

De!eE;r.lrv w :arnov,l!e ń/uOZ ,i,i K:: <o,,l,,,e,

ii) Decyz;a ,,I 942,':,C,,,vCa-,2 i":ez St:rcstę -ialnowskiego z dnia 23.07.2010 o

zatwieidzellu c:cjektu 5ucc,,1,1aneg; * jziele:iii cczwolenia na budowę,

ilii rczrł oien,e xrlrseiv/aiors(i3 r,r |i-tJ z dn,a r.)2.C9.2013 wydane przez Kierownika

Deiegatury uv Ta:'nov,rie WUOZ rr.l K:akov,i,e.

ivJ Pozweienie nr i319l2a15 z gnźa 19.05.2016 wydane przez Kierownika Delegatury w

Tarnowie WiJOZ w Krakowie (przeCłuzellie pczwolenia nr 1319).

v} Pczwolenie nr 1677/2CV6 z dnia 19.05.2015 wydane przez Kierownika Delegatury w
Tai"ng,/./je WL,jOZ w Kral<owie (przeCłr:że*ie ciecyzji nr 7677).

vii Zaświadclć?,.ie z dnia 23,11.2Cl§ :. wi.lJ:i]e pi,zez Kierownika Delegatury w Tarnowie

WUCZ w Krakowie {zaiwierdzenie ,,,rłszr,,si_kich zmian materiałowych w Projekcie

Wrlko n ar.,,czynr ).

vii) Decy;ja rlr iiD,}2L1,2$.2C18.LW: dnia 31.1ż.2018 na przebudowę wjazdów wydana

przez ".-iM lo"l Tuchorvie.

b) 9rOjext !,Jjgiv!3;l,, cŚwietle;lia ze,",,1nęi.:legc (i,u-rina:'1i) kościoła NMp wraz z bezpośrednim
otcczeniern pi'zil uiicy tiy'vsc<iej . r, Tu;hci, e

i} Pczwclenie kcnser,łatci-s<ie nl 135-_ z cii:30 C8,2C1O wydana przezW|JOZ- Delegatura

w Tai,ncrn,le.

iii Decyz;a rii L559l70 wyCana pizez Starostę larnowskiego z dnia 1,4.L2.2O10 o

zaiwierdzeniu orojektu budcwianego i ucizieieniu pozwolenia na budowę.

ci Prolel<t buCowiany rernontu istniejącega mi;ru oporowego przy kościele p.w. NNMP przy ul.

Wysokiej 1 w Tucholvle

i} Pozwoienie nr 1585 Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na

rłykonywanie robót buciowianycil ił otcczeniu zaby-iku nieruchomego z dnia 9,09.20].3 r,

ii) Decyzja nr L123/3,3 wydana przez Starostę Tarnowskiego z dnia 12.09,2013 r. o

zatwierdzeniu orojektu buciowlanego i ildzieleniu pozwolenia na budowę.

iii} Pczwolenie nr 1685/2a74 z dnia 19.05,2016 ,"vildane przez Kierownika Delegatury w

Tarnoi,,n;ie Wl)az w Krakowie {przedłuzenie decyz.jinr 1685).

\fuykonawca wszystkie swoje cecyzje nrusi uzgailiac z Zarlawiającym.

}Jadzór inwestorsk! bęCzie sprawowany zgodn!e z zakreselir nadzorowanych robót.

&**s§§§
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Wartość zarnówienie obejnruje vlszystkie zacierria rvynikające z zapytania ofertowego łącznie z

dojazdami do placu buriowy.

Prace należy narjzorclvać iwykonywać przestrzegając przepisów BHP i Ppoż.

Kod CPV; 71520000-9 Usług! nadzoru buccvlianego

4. TERMlf! REA!_!zAcjl ZAMÓWI ENlA:

Od daty zalvarcia un"|owy c nadzór inwestorski do;zasu uz,,vskania bezwarunkowego pozwolenia na

uzytkovran!e zgcCnegc z lvnioskierrr o ucjzielenie tego pczwolenia, a w przypadku gdy pozwolenie

tak!e nie będzie wyfi,]aśan€ - do czasu i-tp,łyr,r,L:ern,l!nu r:a złozenie przez właŚciwy organ sprzeciwu

wzglęciem zgłcszenia :akończenia Icbot bu,;c,,llid3YCl:, pr:y czyfi przewidywany termin rozpoczęcia

rrrbót budolł|anyci:c xwi=c,eń 23!) :. a pr-ze ,-,,l,J,i,,,uary,ter,:,n:n ch zakończenia to czerwiec2020 r,

Zamawia,}ąc;l Zasirzega:ooie prawc CC ]r,a,, !,,!,, ,e],r] r],.i, ń, przypadkach opisanych w pkt. 13,

V,la ru n ki zrrI ił i].1 Lr ni C,,,, \

5. WARIłNKl i..jDZiAŁU W POSTĘPGWANltj:

1. Ofertę może ztozyć csoba fizyczna, osoba prawna iuo jednostka organizacyjna nieposiadająca

osobowości Frawnej, posiadająca uprawnienia do wykcnywania określonej działalności lub czynności,

jeżeli przepisy prav.ja nakładają obcwiązek lch pcsiadaria.

2, zamalwiający ds§L;szcza ł"noźliwosc kcrzysta*ia z podwykonawców w trakcie realizacji przedmiotu

zamówienia.

3, O udzieienie zarnówi*nia ubiegac s!ę mogą Wykonawcy spełniający łącznie następujące kryteria

dostępu:

a. posiadają niezbęciną wiedzę, dcśwladcuenie i potencjał techniczny umożliwiający prawidłowe

t,.lykonanie przednriotu zamćv,,ienia, olaz ivsllt-,uja oscb;.r:i zdclnymi do wykonania zamówienia. Za

osoby spełniające to ki-,7:e:ium rozu,;,li= s,e p;;i,,i:i l,, :Tlogąc3 ucjokumentować, że:

- w akresie osiainicn 5lat pełni1-;,fulk:,e ].sJek:J-a n3d]or!.] inwestorskiego w stosunku do co

najrnniej i inwesiycji c ,"vałtcsci iliniii,luiT, - rli,l :łot; ci:, a,ez co najmniej 1 inwestycji, która

dotyczyła oliekiu ccdiegalącego ochr,cile kc,,se:,.,, 1_or,sr,le,, ',1.' celu udokumentowania tego faktu

Wnioskocjawca pciu.linien przedstavriic wyraz:aCar reaiizouvan,7ch w okresie ostatnich 5lat przed

upływem terrninu składan!a oferi, a jezeli okres cro,..ł;aizenia dzlałalnościjest krótszy - w tym okresie,

w*t6z? pocianiern przedrniotu, dat rvykonania i podrniotóvl, ła .zecz których prace zostaływykonane,

araz załączeniem dawodów określających, cz,rl te prace zosiały wykonane lub są wykonywane

naieżycie, plz}, czvm dowOCami, o których n,}cwa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione
przez podn^,iot, na rzecz którego prace byiy ,,,yylqg"uwane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o

cbiektywnyi"1,1 chai,akterze Vi,lykcnatvcJ nie jes:- r,n; sianie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie
Wykonar,vcy;

- są iub dvsponują osobami zciclnyrni dc wykcnenia zamór.vienia - wymaga się wykazania osób, które
będą uczestniczyc w wykonywaniu zarnówienia, w szczegćiności odpowiedzialnych za świadczenie

usług, kontro!ę jaraści \r\rraz z informacjarn j na ternat ich krvali,'ikacji zawodowych, doświadczenia i

wykształcenia niezbędn,i:ch do wykonania zan:ówienia, a iakże zakresu wykonywanych przez nie

czynncści. !,V celu uJckr'lrnentowania spełnienia warunku należy przedstawić dokumenty
pośv,.,iadczejące posiedanie uprawnień buiowianych do wykonywania samodzielnych funkcji

technicznych lv buoorrlnictv"lie w rczurnieniu us:,awy z drłia J iipca 1994 roku Prawo Budowlane (tj,

Dz.U. z 2018 r. pcz. i2C2 ze zm,) w zari,esie n;dzoru irrv,restorskiego nad robotami budowlanymi w
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specjalności konstrukcyjno-budowiane.}, w specjaini]ści instalaclljnej w zakresie instalacji i urządzeń

elektrycznych i eIekii,oenergetycznych craz w sp:cjalnośc! instalacyjnej w zakresie instalacji i

urządzeń cleplnych, r,venty:acyjnych, wodociągcwych i kanalizacyjnych, lub odpowiadających im

ważnych uprawnień wydanych na podstaw!e trlrzedni,> cbcr,viązujących przepisów,

b. nie są powiązan! z Zamauriającyrn osobcwo !lb kapiiafolvo. Przez powiązania osobowe lub

kapitałowe l"ozurnie się wza,jemne powiązania norniędzy Zamar,vrającym lub osobami upoważnionymi

cio zaciągania zobawiązań w inrieniu Zanrawiając:go lub osobami wykonującymi w imieniu

Zamawiająceg$ azyilncsci zwlązane z pizygotowan:em i prz.:prowadzeniem procedury wyboru

wykonawcy a W.vkcnar,;cą, pclegają;e ,"v szczegćinoś:i na;

uczesin:czenii_i w spółce, jako wspciri< spóiki cywilr,"e; tub spółki osobowej,

posiaoanil, ;.i la.lmniej LC |Ą uczia:i,,,,l lub ai<cji,

pełnie:iu fl,nkcli człorka org3.u ladzcrczego lub zarządzającego, prokurenta,
r,ałn. n -,, :^ t, .) 

=P!l]l9,.lvL;l.i\9,

- pcZost3!.",a,:iu,,v zwiazkl małze;-l:,l,:,-,, \,, st-SJnlJ pckrewieństwa lub powinowactwa w

iiłii ci,::le,,, pc<re,,vleństwa dr,..:glegc sto:ri; ,..:b pcwinowactwa drugiego stopnia w linii

boczne; iub w siosunku pi,zysposocienia, cpie<i iub kurateIi.

Ocena spełnienia tegc kryierium następuje :la podsta,,.lie ośv;iadczenia Wykonawcy według wzoru,

zmleszczonego w Z;łączniku nr 2 do niniejszego zapy:ania cfertowego.

4. Ocena speinien!a warunków udziału w posiępowaniu zostanie dokonana w oparciu o kryterium:

,,spełnia" -,,nie spełnia", \ff przypaiku niespeinienia któregokolwiek z warunków dostępu,

Zarrrawia_jący wykluczy wykonawcę z pcstępowania o udzielenie zamówienia. Oferta Wykonawcy

wyklu;zonegr: pcdlega odrzuceniu,

6. WYr$AGAi§ Ę 80 KU|\Jl El\!TV

Oferent jest zobcw;ązan,,, ic złożenia n3stęp jj3cy.h :św!aJczeń i dokumentów:
j., Wypeinion1; iol,n:,.::alu Ofei,t;,, spc,-zączcli,i \t]Z, \,tzoiu stanowiącego Załącznik nr 1do

niniejszegc z; ni,la nia ofertcw,egc,

2. Ośv;iadczenie 3fe:enra o slełnlanli: :.r:rui]<ov/,dzia',il w postępowaniu, sporządzone wg.

wzoru siallj,"v;ącego Załąc:lli,< lr ż cc: niels:e5c z.p,,tania ofertowego wrazze wskazanyrl

ta m w,",kazei,,:,l ic pct i n lezbęd r;r,,m i załącz n i ka n,,

3. Dckurnent1.,pcśi.riadczające posiadan!e uprarvnień w zakresie nadzoru inwestorskiego nad

rgbgierni ;udowianyn,:i w specjainości konstrukcyjno-budowlanej, w specjalności

instalacyjnej vł zakres!e instalacji i ur:ądzen eiektrycznych i elektroenergetycznych oraz \^|

scecjainości instaiacvjnej vl zakres!e insi:alacji iurządzeń cieplnych, wentylacyjnych,

wodoc!ągovlych i ka na iizacyjnilch.

Ą. Dokument potwierdzający upoważnienie do reprezentacji Oferenta.

7, SPOSOB PS RSZ{.J łd l ilWAl,! |A 5! Ę ZA.ltJłAtJt/lAJĄCĘCC Z WYl(CINAWCĄ

L. Postę§owanie jesi pi,owadzone w języi<l"l słlskiir,. Zalna,"viający nie dopuszcza złożenia ofert w

innyrn języku.

2, WszeIkie oświaCczenia, wniosxi, zarviacollienia, zapytania oraz informacje Zamawiający oraz

Wyi<onawcy z*b*wiązani są przekazylvać pisemnie na adres Zamawiającego,

3. Ośtviadczenia, wn!oski, iar,rriaComienia sr;z informacje, przekazane za pomocą faksu lub poczty

elektrcniczrrej, uwaza się za zfożcne ł termitlie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przecl

u pły,ł;e m te rił; i n u ! z ostała n iezwłoczn ie patl.r;e rrlzo na p ise r"n n ie. §J
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Ą. Wykonawca fiOze z,!vrocić się do Zarr,ew:ającegc o wyaśnienie treści zapytania ofertowego.

Cdpowiedź zostanie udzielona przezZam:ł,iającego .:iezwtcrcznie pod warunkiem, że wniosek o

wyjaśnienie ireści zapyiania ofertowego wpry-nie do Zamawiającego nie później niż do godz.

i5,C0 dnia poprzedzłjącego tern,lin składenie ofert,

8. MlE.JscE 0RAZ TERfuliej sKŁABA§ł!A OFERT

1. Oferty będące oc}pcwiedzią na niniejsze zapytanie ofertowe należy złożyć w formie pisemnej, tj.

osob!ście !ub drogą *ocztov,,ą w zarnkniętej ko*ercie opisanej: ,,Ofeńa w odpowiedzi na zapytanie

cfcrtowe nr 1i2019. Niie otrąlierać przei te:,rn!rtsm otwarr:ia ofert" v", Domu Zakonnym w Tuchowie,

u!. \ń/yscka 1,33-17C Tuchów, od poniedziałk;, Cc clą:ku tv go*zinach od 8 do 16 lub przesłać drogą

e-ma i l il a a d res : eit,:t-lcit,l §redem ptor, pi,

2. Dla cfert przesłacyci: iul ciostarczc11,1ch ic s,ecz,:y Zarllawialącego liczy się data igodzina wpływu

do sieiziby Za;^cev,,ialącego ,tai<ze !v 3iz},p3c{, C:o3i poc.icv",ej) Dla ofert przesłanych drogą e-mail

liczy się ternr!n wpiywu wladcmosci i3 s3|-v./=i poc:t3w\l v,i sposób umożliwiający zapoznanie się z

ti,escia,

3. Terrriin składania ofei,t uplywa dnia: 14 iutego 2019 roku c godzinie 9.00, Oferty złożone lub

przesłane po tyrn tei,minie nie będą rozpatryw;ne.

9. opls sPOs§BU PRZYGOTOWANlA 0FERT
1, l\ależy przygotować jeden egzernpla;,z oferty na Formularzu Ofertowym, który jest załączony

do ninie.jszegc zapyiania ofertowego;ai<o załącznik nr ]., Do Formularza Oferty Oferent ma

cbowiązek zalączyć Cokumenty ok:,eśigne rłr purikcie 6 Zapytania -,,Wymagane dokumenty".
2, Oferta winna być zgodna z cpisem przeCn,;ictu zamówienia,
3. Oferta powinna i:yc napisana w języfug coisi.linl, n: konrputerze, maszynie do pisania lub inną

t:,wałą iczyle!l-;ą techniką !13z ;:gJisana p:z?z osobę lub osoby upoważnione w
dokunreniach rejesircwych c,r I3piSZu.nI-C;i !'v'!Kcil;V/cy lub posiadającą odpowiednie
pełncrnocni:t\Ą,c Co leprezentcwż.: ?; i:r,v,-a z3\.,ną:rz i zaciągania zobowiązań w wysokości
ocjpowiacaiecej :e,lie ofeny, udzie]c:le .rze;, cso.ę iuc csoby upowaznione do reprezentacji
pod rnioti:.

4. i.jporveznienie {oełrorrocn:cilvc) 9c,.v,nno b\,ć prze,jstawione w formie oryginału lub
pośrviaCczone; liota;,iaInle za zgcciność z ci,yginałern koaii.

5. W przypaoku przesyłania cferty \Ą,r,3z z załącznixami vl wersji elektronicznej na wskazany
acires e-ma!i, wskazane dokume nty pc wypefnieniu i podpisaniu przez osobę upoważnioną do
reprezeniacji Oferenta należy zeskanoweć w płikach PDF.

6. Ofel'eni pcniesie wszystkie koszty związane z przygoto\ilaniern i złożeniem oferty,
7, !V tgku badania ! oceny ofert Zannawiającv może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących

treŚcl złoźonych ofert bądź ich uzupełnisń vi wyznaczonym terminie. Niezłożenie wyjaśnień
bąciŹ uzupetnień w wymaganym tern,li;:le bęczie skutkcwać odrzuceniem oferty.

8, Zamawiający zastrżega sobie prawo dc ,.vezwania Cferenta do przedstawienia dodatkowych
dowodów na spełnianie kryteriów iexiaicw:nych przez wykonawcę w ofercie,

9. Kazcjy !\'iikonarvca rnoże złożyć tylko jedną oiertę,
i0. Zamavliający nie Copuszcza moziiwości skłaiania ofe:.t częściowych.

10. TERlvIlN zwlĄZlłnj!A oFĘRTĄ
Termin związairia ofertą wynosi 60 dni licząc od cnie upłyrvu ter:-ninu składania ofeń.
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11. oDRZUcENlĘ 0FERTY

Oferta zostanie odruucona arzezZarnavJiająceg* w przypadku gdy:

1. Oferta zostanie ztcżona plzez \tJykanatvcę, który nie spełnia kryteriów dostępur

o i<reśi lnych v,t n i n ie.jszyrn za py"ła n i u cfe rtowyll,
7, Oferta zostanie podpisana przez oscbę, która nie jest upoważniona do

reprezenicwania Wykonawcy, zgodlrte z lcrmą reprezentacji określoną w rejestrze

sądoviyn"r iub innyr-;,: §okumencie, rn;łaścirvynr dla danej formy organizacyjnej

oferenta aibc przez 0§oOę, kicr; nl- jest Llmoc3wana przez osobę uprawnioną, prZV

czynl pelnornocnic:rvc musi b,ł; zaieczane dc oferty,

3. Tresć oferly n!e bęazi€ oci]cv,,;3defe r.varunkom określonym w zapytaniu ofertowym

nr ilżł19 crazzałączrl'l<ach, któle sa integraIną;zęścią zapytania ofertowego,
Ą. Ofelia zoslanie złożcra:o tei:1,1re

5. Wv(oiawca nie p;,:eCstatl,,.".,v,aśnlei d:i,.,czą"ych treści oferty bądź nie uzupełni

bi'a kó *,,v wVzn a cZc n y,r,r te rni, -., -,,

6. l,V,;konawca peda w ofercie niepiavl,,dziwe inforrnacje,

Oferty odrzucone *ie będą rozpatrywane.

12. KRYTERiA acĘNY CIFERT l lc$.i ZnjAczEl\łlE CIRAz §pOsÓE ocENY oFERT
Do oceny otert zostaną zastcsowar,!e następujące i<ryteria wybonu:

,^a

Kryterił.lrn Waga

i. Cen; bruttc too%

Pocistawę do cceny cfe1 ki-yterirlm,,Cena;;,i:to" s:anowić cena brutto oferty. Oferta z najniższą

ceną, otrzyma rraksyl;a!r:ą iiczbę plnkiół 119C pkt). Punkty pozostałym wykonawcom zostaną

PrZYZnane W8 fastęPUjaCe; ZaSaCY:

Kc=

gdzie:

Cb - najniższa zaproponowana cena brutto

Co - cena brutto zaproponowana w badanej ofercie
Kc - liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium,,Cena brutto"

spośród waźnvch ofert, zamawiaiacv uzna za naikorzvstnieisza i wvbierze oferte. która spelni
wszvstkie wvmagania okreśIone w szczesóiowvm opisie przedmiotu zamówienia oraz uzvska

naiwieksza liczbe punktów w ocenie krwerium 'cena brutto".

Cb
;-x 100

Wartości punktowe v; kryteriurn ,,Cena bruttc" zosl3ną podane z

przecinku, a zacki"ąglenie zostar;ie dokenane zgrcdnie z

nrate:,natycznym i.

dokładnością do dwóch miejsc po

ogólnie przyjętymi zasadami



ffi ',,.,"",,,uW ł, o,,",,",
W

l rt ". lr*§ell "'l .ffi """
l.!fila eu.§§§!tkn

Ę,ąŁf;P*t§ł{A ",_],:":,.1.;

Vl/ sytuacji kiedy zostanq złażane alerty z takq samq cenq Zarnawiajqcy zaprosi tych Oferentów do

złoże nia ofe rt daaetkawych.

].3, WARI.l'\lKi Zh4|ANY ijMCWY
Unrowa zawaita w lvyniku postępowania tvszczętego na skutek niniejszego zapytania ofertowego,

rnoże zcstać zn,:ienicna w drodze engksu dc umowy w następującym zakresie

i przypadkach:

w prz;,paiku zmi3nV war"tośc! t!1,11owy, tj. zwiększenia bądź zmniejszenia stawek podatku od

lowłrów iusł,g, dotyczących Przeilr,iotu Zamćrvienia w wyniku zmian ustawy z dnia 11

niarca 2004 f , {] oociatku od towarćv,r i r;sług ;Dz. ,J, z ża04 r., Nr 54, poz. 535 ze zm.), które

wejoą w życie co iniu zawarcia umo\Ąl,,,,, a p:,zed vlykonaniem przez Wykonawcę Przedmiotu

Za,,nówienia;

zmiany tern:iłu v.,ykcnania zalriówien,a, w r,,zypacku gdy zmiana terminu wykonania umowy

wynika z p:7,1c.zyn niezaleznvc;l od Wykcnav;:,,;

w sytuarjach okr"eślonych v,,,ltytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach

Europejskiego Fundusztl Rozwoju Regicnainego, Eurooejskiego Funduszu Społecznego oraz

Funduszu Srójności na iata 2a14-2C2a.
w pl,zvpadku zr,*iany posianowień t",lmovuy o roboty budowlane zawartej z podmiotem

ł,ealizującyrn prace budowiane. objęie nadzorem i,rwestorskim - w takiej sytuacji zmianie

mogą ulei ie pos,ianowienia Llnrow,,l, nla któryclr zrniana umowy o roboty budowlane jest

reiewantna, \^J tym w szczególnoścl "łl zai(resie wysokości wynagrodzenia oraz terminów

rea Iizacli.

Zarławiając.i pizevu,iduje możl;ivcśc ul:ie,erl .a zan-ro,wienia uzupełniającego, polegającego na

po\^/tói"zenllj pcccilI}ci1 usiug, przy c:\/r. w""ość .l:zieiailych zamówień uzupełniających nie

n,i o ze p rz e ii : c c zv c iC?'o wa rt os c l v,/)j n a 3 i c c z e ;l i a \,\",,i k c n ; w cy,

14. i ł{ FCIR|\4AC,!E Ds$ATKoWE
1, Termin i miejsce oiv,/arcia oferi - złozone w ninlejszym postępowaniu oferty zostaną otwarte

w Dolłil 7ai<onnym w Tuchorryie, ul. Vt/ysoka 1,33-77a Tuchów, w dniu 14 lutego o godzinie

3.30,

ż, Po dokcnanlLi byl,1boru oferty Zarneg;iająejl poiłformuje Oferentów biorących udział w
postępowaniu ctertcwym 6 yllynikacł ze poŚ:,einictweiir strony internetowej Zamawiającego

w zakładce ,,?rzezergi" (http:/1sanktuariurłtiichow.pl/klasztor-kontakt/przetargi/).

3. Po rickcnaniu wi,boru oferty Zanlawlająly po:nformuje Cferenta, którego ofertę wybrano, o

teiminie ccdcisanla umowy.

ą, Jezeli Oferent, którego oferta została wybrana, r-chyli się od zawarcia umowy, Zamawiająclr

może lnlybrać ciertę na.jkorzr7s:niejszE socśróc pozostatych ofert, bez przeprowadzania ich

ponownej oceny,

5, N!iniejsze zacyianie cfertowe nie jest otgrtą r,,l roz'mieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

6. Zamawiający nie odsyła ztożonych cferi,
'ł, Zanrawiającv n-l3 pr3wo r.lniev;ażnić p§stępcwanie bez podania przyczyny. N

*..
&..?a::
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Zgronradzenie Naifuiętszego Odkupiciela

Don Zakonny w Tuchowie
33-170 Tuchów, ul. Wysoka 1

tel. 14 63Z 72 a6
NIP 993-00-44-338 REGON 040007100

EI(oNoM
Domu Pakonnego w Tuchowie
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8. Zarrr;wiający zasirz€ga sobie inc:ljvłcśc zmiany lu!: .-izupełnienia treści zapytania ofertowego

nrzeci uOtyv;ern:err*ił,.l skład:nia ofe;,r. lnicrmacja o tłprowadzeniu zmian lub uzupełnieniu

ireści zesytania ofer,łowego zcstanie *łuŁlli<cw:na na strcnie internetowej Zamawiającego.

9. jeżeii wprswadzo:re zmiany i*b uzupein;e:lia lreści zaJytania ofertowego będą wymaga\,

zniiai:lł rresci *fert, Zamawia.!ący przedłuż",terrlin składania ofert o czas potrzebny na

iokonanie lr,:ien w ofercie.

1s, Zamawiający zastrzega sobie rłcżiiwsść cdstąpienia orl zawarcia umowy z Wykonawcą,

któregc ofert; ctrzynro najvuiększą;ic;nę runktów, iezeli cena oferty będzie przewyższała

k\,votę, <tórą Zarnaiviający pienuje przezneczyć na sfiransowanie zamówienia, zgodnie z

budżetenr rrslektu jek ró,"łnlez przlipadkr:,;ezeli Zamawiający nie podpisze umowy o

rjoi: n e ł sc l,r,a ł ie pro; e k;u w te rrn i n !e z\]v; ąza i,i ie Wyro n awcy ofertą.

li. Zan,,evjia;3cy ;łl= cJpuszcze skJadan:a ;:łrt częŚciolvvch ani wariantowych.

tr2. Zamav,,lający dcp,_lszcza rncż!iwosc iotvler:enia wykonania częŚci zamówienia

podwyi<cnawc;rti.

13" Zamawiająrv za*trzega sobie !ra\.,,J;; un:e,.vaz::ienia postępowania w każdym czasie be;l

podania a{rltz\łłv.

3.5, ?AŁĄcZ§jiK:

7ełącznil, iłr ]_ - Foi"i-;iłiałz Cfei,towy

Zai,ącznik łr 2 - Cśwjaiczerłia Oferenta

Zalączrlix nr 3 - iłz5i ,Jiiiovlv

Załącznik nr 4 - Rarncwy cpis.;lw:strr,r;i w rar:ach li elapu inwestycji tj. Zagospodarowania

przestrzeti! public:nej .,lipciłegc w,zgcrza" 113 .3ie s;cłec;ie
Zaiącznik nr 5 - Piojeiliy dct7cu ą:e przecin,:ictu zan:cu,ien!; wraz z przedmiarami


