
 
       Przystajń, dn.: 26.07.2018 r.  

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

dla zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych  kwoty 

30 000 EURO 

 

Zamawiający zaprasza do złożenia ofert na: 

Modernizacja obiektów zabytkowych na terenie Gminy Przystajń 

 

1. Przedmiot zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest modernizacja obiektów zabytkowych zlokalizowanych na terenie 

Gminy Przystajń: Kapliczki w Podłężu Szlacheckim, Sukiennic w Przystajni oraz Kapliczki                  

w Przystajni.  

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 

Zadanie 1  

- modernizacja budynku Kapliczki w Podłężu Szlacheckim: 

- roboty zewnętrzne – wymiana nawierzchni z kostki brukowej przed kapliczką, 

odnowienie bramy poprzez oczyszczenie i malowanie, wymiana ogrodzenia                        

z prefabrykatów żelbetowych na ogrodzenie metalowe, montaż oświetlenia zewnętrznego 

solarnego (w stylu „retro”), montaż ławek;  

– rozebranie istniejącego obicia ścian z sidingu PCV, usunięcie istniejącego tynku, 

odgrzybianie ścian, uzupełnienie ewentualnych ubytków w spoinach za pomocą zaprawy 

cementowo-wapiennej, wykonanie nowych tynków wewnętrznych za pomocą tynku 

cementowo-wapiennego, malowanie, kolor ścian po wcześniejszym uzgodnieniu                         

z przedstawicielem Konserwatora Zabytków, wymiana okien zespolonych na rozwieralne                      

i uchylno - rozwieralne, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej poziomej, wymiana 

posadzki, wymiana instalacji wewnętrznej elektrycznej; 

Zadanie 2: 

- malowanie elewacji budynku Sukiennic w Przystajni 

- malowanie elewacji sukiennic farbą silikonową, kolor elewacji w kolorystyce jasnoszarej 

po wcześniejszym uzgodnieniu z przedstawicielem Konserwatora Zabytków – Wykonawca 

przedstawi proponowane rozwiązanie kolorystyczne; 

- wymiana elewacji budynku Kapliczki w Przystajni  

– malowanie elewacji kapliczki farbą silikonową, kolor elewacji dopasowany do koloru 

elewacji budynku Sukiennic po wcześniejszym uzgodnieniu z przedstawicielem 

Konserwatora Zabytków. 

 

Szczegółowy opis elementów zamówienia zawiera przedmiar robót stanowiący załącznik do 

zapytania. Jeżeli elementy opisu przedmiotu zamówienia wskazywałyby w odniesieniu do 

niektórych materiałów lub urządzeń znaki towarowe, patenty lub pochodzenie – zamawiający 

dopuszcza oferowanie materiałów lub urządzeń równoważnych. Materiały lub urządzenia 

pochodzące od konkretnych producentów określają minimalne parametry jakościowe i cechy 

użytkowe, jakim muszą odpowiadać materiały lub urządzenia oferowane przez wykonawcę, aby 

zostały spełnione wymagania stawiane przez zamawiającego. Materiały lub urządzenia 

pochodzące od konkretnych producentów stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu 

zamówienia. Pod pojęciem „minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe” zamawiający 

rozumie wymagania dotyczące materiałów lub urządzeń zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, 

katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami 

producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań zamawiającego w stosunku 
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do określonego rozwiązania. Posługiwanie się nazwami producentów/produktów ma wyłącznie 

charakter przykładowy. Zamawiający, wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) 

lub konkretny produkt przy opisie przedmiotu zamówienia, dopuszcza jednocześnie produkty 

równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych co najmniej na poziomie 

parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych lub lepszych 

parametrach.  

   

Kod CPV  

45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni 

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne 

45442110-1 Malowanie budynków 

 

3. Termin realizacji zamówienia: 

15.10.2018 r. 

 

4. Wymagania stawiane oferentom: 

O udzielenie zamówienia może się ubiegać oferent: 

• posiadający zdolność do realizacji zamówienia.  

• niepodlegający wykluczeniu. 

 

5. Warunki wykluczenia:  

 

1. Zamówienie nie może zostać udzielone wykonawcy powiązanemu kapitałowo lub osobowo                  

z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania 

między 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 

na: 

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; 

b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji; 

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; 

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii 

prostej; 

e) pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić 

uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.  

2. Oświadczenie o podleganiu/nie podleganiu wykluczeniu z postępowania stanowi Załącznik do 

zapytania ofertowego. 

3. Odrzuceniu będą podlegały oferty: 

a) których treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego,  

b) złożone przez wykonawcę niespełniającego warunków określonych w zapytaniu ofertowym, 

c) złożone przez wykonawcę powiązanego kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym lub 

osobami, o których mowa w art. 43a ust. 4 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju 

obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju 

Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, 

d) złożone po terminie składania ofert określonym w zapytaniu ofertowym. 

 

6. Kryteria brane pod uwagę przy ocenie ofert:  

 

Cena 90 %. 
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Gdzie: 

KC - ilość punktów przyznanych Wykonawcy w kryterium Cena  



CN  - najniższa zaoferowana cena, spośród wszystkich ofert nie podlegających odrzuceniu  
COB – cena zaoferowana w ofercie badanej 

 

Gwarancja usunięcia wad i usterek 10 %  

 

 

 

 

Gdzie: 

KT - ilość punktów przyznanych Wykonawcy w kryterium gwarancja  

TN - najdłuższy zaoferowany termin gwarancji, spośród wszystkich ofert nie podlegających 

odrzuceniu 

TOB - termin gwarancji zaoferowany w ofercie badanej 

 

Zamawiający wyznaczył minimalny i maksymalny termin gwarancji, który wynosi 24 i 48 

miesięcy. Oferta Wykonawcy, który zaoferuje okres gwarancji krótszy niż 24 miesiące i dłuższy 

niż 48 miesięcy zostanie odrzucona. W przypadku nie wskazania w ofercie terminu gwarancji, 

podczas oceny ofert będzie brany pod uwagę okres 24 miesięcy.  

Maksymalna łączna liczba punktów jaką może uzyskać Wykonawca wynosi – 100 pkt. 

 

7. Sposób przygotowania oferty: 

Ofertę należy sporządzić na załączonym formularzu w podziale na Zadania opisane w pkt. 1. 

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, to jest: 

Część I: Zadanie 1 

Część II: Zadanie 2 

Do oferty należy dołączyć kosztorys ofertowy oraz dokumenty potwierdzające spełnienie 

wymagań określonych w pkt 4 niniejszego zapytania: 

• Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności   

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji. 

• Oświadczenie o podleganiu/nie podleganiu wykluczeniu z postępowania. 

 

8. Miejsce i termin złożenia oferty 

Oferty należy składać osobiście/listownie w Urzędzie Gminy Przystań, ul. Częstochowska 5,                

42-141 Przystajń, pok. nr 19 (Sekretariat) do dnia  10.08.2018 r., godz. 12:00  

 

9. Termin otwarcia ofert 

10.08.2018 r. godz. 12:15  

 

10. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami 

Jolanta Mann-Matuszczyk – Kierownik referatu inwestycji, e-mail: inwestycje@gminaprzystajn.pl 

Urząd Gminy Przystajń, ul. Częstochowska 5, 42-141 Przystajń, w godz. poniedziałek 9:00-17:00, 

wtorek-piątek 7:30-15:30, tel. 34/3191153 w. 117, 575 228 903 

 

 

 

/-/ Henryk Mach 

Wójt Gminy Przystajń 

10
 T

 T

N

OB ×=KT


