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Nowe Miasteczko, dnia 11 październik 2021r. 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

                                                               Stowarzyszenie Wzgórza Dalkowskie 

                                                                  zaprasza do złożenia oferty na: 

 

Modernizację pomieszczeń na Centrum Informacji Turystycznej – wg kosztorysu. 

 

Operacja pn. „PROWadzi Lubuskie" (PL) współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 DZIAŁANIE 19: Wsparcie dla rozwoju lokalnego 
w ramach inicjatywy LEADER, PODDZIAŁANIE:19.3 "Przygotowanie i realizacja działań w zakresie 
współpracy z lokalna grupą działania"  
 

 

 

I. Dane zamawiającego 

Stowarzyszenie Wzgórza Dalkowskie 

ul. Głogowska 10,   67-124 Nowe Miasteczko 

 NIP  9252103201 

KRS 0000555931 

Osoba do kontaktu w sprawie udzielenia zamówienia:  Tadeusz Walkowiak tel. 68 3888 431 

Rodzaj zamówienia – roboty budowlane i instalacyjne. 
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II. Tryb udzielania zamówienia 

1. Na podstawie Ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia                    

w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. poz. 695) zmieniająca m.in. Ustawę 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 (Dz. U. z 2020 r. poz. 217 i 300). 

Zgodnie z art. 53 pkt 5 ww. ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. z dniem jej wejścia w życie (18.04.2020 r.) 
uchylone zostały przepisy dotyczące obowiązku stosowania konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców 
dla działań/poddziałań i pomocy technicznej realizowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2014 – 2020. z dniem wejścia w życie przepisów zmienionej ustawy, tj. 18 kwietnia 
2020 r. utraciło moc rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lutego 2018 r. w sprawie 
wyboru wykonawców zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji oraz warunków 
dokonywania zmniejszeń kwot pomocy oraz pomocy technicznej (Dz.U.  poz. 396). 

 
2. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania  19 Wsparcie dla 

rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER PODDZIAŁANIE:19.3 "Przygotowanie i realizacja działań 

w zakresie współpracy z lokalna grupą działania"  Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata  

2014-2020. 

3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia ofert częściowych i wariantowych. 

4. W niniejszym postępowaniu Zamawiający nie będzie żądał wniesienia wadium. 

5. Rozliczenie między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w PLN. 

6. W niniejszym postępowaniu Zamawiający nie będzie żądał wniesienia zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy. 

7. Zamawiający dopuszcza możliwość zatrudnienia podwykonawców. Wykonawca wskazuje sam                        

w ofercie zakres jaki będzie wykonywał podwykonawca. 

8. Wykonawca nie może powierzyć Podwykonawcy wykonania całości zamówienia. 

 

III.Opis przedmiotu zamówienia 

1. Opis przedmiotu zamówienia: Wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych wg. załączonego 

kosztorysu inwestorskiego stanowiącego załącznik nr 4 do zapytania ofertowego.           

2. Wykonanie robót na działce  nr 468/5 położonej w Nowym Miasteczku przy ul. Mickiewicza 8. 
Istnieje możliwość osobistego dokonania pomiarów w terenie, w obiekcie bądź oględzin pod kątem 
robót objętych postępowaniem, po uprzednim uzgodnieniu terminu z Inwestorem drogą telefoniczną: 
tel. 68 3888 431. 
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3. Warunki udziału w postępowaniu: 

          a/ ofertę sporządzić należy na załączonym druku „OFERTA”(zał. nr 1 do zapytania). Ofertę   
              sporządzić należy w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze,  
              nieścieralnym atramentem lub długopisem. Oferta winna być podpisana przez osobę  
              upoważnioną.  
          b/ o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się potencjalni wykonawcy, którzy spełniają                   
              minimalne warunki udziału w postępowaniu umożliwiające realizację zamówienia na   
              odpowiednim poziomie, dotyczące: 

 
              - brak powiązania z zamawiającym osobowo i/lub organizacyjnie i/lub kapitałowo – za      
                 spełnienie warunku Zamawiający uzna podpisanie zał. Nr 2, 
             
             - dysponują odpowiednim potencjałem technicznym niezbędnym do wykonania   
               zamówienia – za spełnienie warunku Zamawiający uzna podpisane oświadczenie  
               umieszczone na formularzu oferty, 
  
            - znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia  
               - za spełnienie warunku Zamawiający uzna podpisane zał. Nr 3. 
 
           Ocena według formuły: spełnia – nie spełnia 
 
Oferenci uczestniczą w postępowaniu ofertowym na własne ryzyko i koszt, nie przysługują im żadne 

roszczenia z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od postępowania ofertowego. 

Oferenci, którzy nie wykażą spełnienia wymaganych warunków zostaną wykluczeni z postępowania                        

a ofertę uznaje się za odrzuconą. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do możliwości potwierdzenia spełnienia przez oferenta wszystkich 

warunków wymaganych w zapytaniu ofertowym lub do udzielenia dodatkowych wyjaśnień. 

 

IV.Kryteria i zasady oceny oferty 

1. Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się będzie następującymi kryteriami i ich wagą: 

             cena oferty brutto – waga 90% 
             gwarancja (w skali od 24 m-cy – 36 m-cy) – waga 10% 
 
Przy wyliczaniu punktacji jako max gwarancję Zamawiający będzie przyjmował okres 36 m-cy, nawet jeżeli 

Wykonawca zaoferuje dłuższą. Oferty zawierające gwarancję krótszą niż 24 m-ce lub nie zawierające 

informacji o okresie gwarancji będą odrzucane. Okres gwarancji liczony jest od dnia podpisania protokołu 

odbioru końcowego. 

2. Sposób wyliczania punktacji: 

            Cena całkowita brutto 
            KC – kryterium ceny 
            KC=CM/C x 90 
            CM – najniższa cena brutto wśród wszystkich rozpatrywanych ofert 
          C – cena brutto analizowanej oferty 
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            Gwarancja 
            KG – kryterium gwarancji 
            KG=G/GM x 10 
            GM – najdłuższy termin gwarancji rozpatrywanych ofert 
            G – termin gwarancji analizowanej oferty 
 

3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą łączną ilość punków 
wynikającą z sumowania punktów uzyskanych w poszczególnych kryteriach. Obliczenie będzie 
dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

4. W toku badania oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących 
treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest jednak prowadzenie pomiędzy Zamawiającym                             
a Wykonawcą negocjacji dotyczących treści złożonych ofert. 

5. Jeżeli w niniejszym postępowaniu nie będzie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na 
fakt, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans cen i pozostałych kryteriów oceny ofert, 
Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostaną złożone oferty                  
o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia ofert 
dodatkowych w terminie określonym przez Zamawiającego. Wykonawcy składając oferty 
dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach. 

6. Wybór oferty stanowi podstawę do zawarcia umowy. 

  

V.Termin składania ofert 

Termin składania ofert upływa w dniu  26 października 2021r. 

 

VI.Termin realizacji zamówienia 

Termin realizacji zamówienia upływa w dniu 20 czerwca 2022r. 

 

VII.Akceptowalne formy składania ofert 

Oferty mogą zostać przesłane listem, pocztą kurierską, drogą elektroniczną, osobiście w biurze 

Stowarzyszenia Wzgórza Dalkowskie; 67-124 Nowe Miasteczko ul. Głogowska 10. 

 

VIII.Złożona oferta powinna zawierać co najmniej: 

 dane identyfikujące oferenta, tj. zawierać pełną nazwę wystawcy oferty (np. zostać opatrzone 

pieczęcią imienną/nagłówkową, zostać sporządzone na papierze firmowym, itp.); 

 datę sporządzenia dokumentu oraz podpis oferenta lub osoby uprawnionej do występowania                  

w jego imieniu. W przypadku wersji elektronicznej za wystarczające uważa się podanie imienia i nazwiska 

osoby występującej w imieniu oferenta (sporządzającej ofertę).  Za datę sporządzenia dokumentu – uznaje 

się datę wysłania oferty drogą elektroniczną, 

 wartość oferty netto/brutto, wartość podatku VAT, 

 termin realizacji zamówienia zgodny co najmniej z terminem wskazanym w zapytaniu ofertowym, 

 inne nie wymienione powyżej elementy, które wpływają na prawidłowe dokonanie oceny oferty. 

Przedkładane oferty muszą odpowiadać treści zapytania ofertowego. Ponadto wskazane jest, by oferta 
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zawierała inne dodatkowe informacje, np. warunki płatności, możliwe do uzyskania upusty, wymagania 

dotyczące konserwacji, przeglądów i serwisowania urządzenia, itp. 

 

IX.Zmiany do umowy 

Umowa zostanie zawarta na podstawie złożonej oferty Wykonawcy. Zamawiający przewiduje możliwość 

zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru 

Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności w niej wymienionych: 

1. Termin realizacji zamówienia może być zmieniony w przypadku, gdy opóźnienie w wykonaniu 

przedmiotu umowy spowodowane będzie okolicznością, która wystąpiła z przyczyn niezależnych 

od Wykonawcy po zawarciu umowy, tj.:  

a) gdy zajdzie konieczność wykonania robót dodatkowych, które będą niezbędne do 

prawidłowego wykonania i zakończenia robót objętych umową podstawową, 

b) wystąpienie warunków pogodowych mających wpływ na niemożliwość prowadzenia robót 

budowlanych jak: długotrwałe intensywne opady trwające powyżej  3 dni, niskie temperatury, 

które uniemożliwiają prowadzenie robót, 

c) wystąpienie okoliczności powodujących konieczność opracowania oraz uzyskania 

dodatkowych materiałów niezbędnych do prawidłowego zakończenia zadania (jak na przykład 

zgłoszenia w zakresie koniecznych zmian), 

d) wstrzymania robót spowodowanego wykryciem na przykład przedmiotów 

niebezpiecznych, szczątków ludzkich, zabytków, pozostałości budowli podziemnych, 

e) wystąpienia niezgodności map geodezyjnych ze stanem faktycznym, które spowodują 

przerwę w pracach na okres dłuższy niż 1 tydzień, 

f) wstrzymania robót budowlanych przez organy administracji publicznej, 

g) protesty co do wykonania robót, składane przez użytkowników nieruchomości 

sąsiadujących z terenem robót, 

h) inne niezależne od Wykonawcy zdarzenia, które Zamawiający uzna za uzasadniające 

zmianę terminu, 

2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany zakresu rzeczowego zamówienia poprzez  zaniechanie 

niektórych robót, wraz ze zmianą wysokości wynagrodzenia, gdy w trakcie realizacji umowy 

wystąpią okoliczności powodujące, że niecelowe będzie wykonanie pełnego zakresu robót zgodnie 

z kosztorysem. W razie całkowitego zaniechania robót danego rodzaju wynagrodzenie Wykonawcy 

jest pomniejszane o kwotę przewidzianą w kosztorysie ofertowym za te roboty. W razie 

częściowego zaniechania robót danego rodzaju rozliczenie następuje na podstawie obmiaru 

rzeczywiście wykonanych robót danego elementu, który to obmiar potwierdzony będzie przez 

Wykonawcę, Inspektora Nadzoru i Zamawiającego. 

3. W przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT) wynagrodzenie ulegnie zmianie 

stosownie do zmiany stawki podatku bez zmiany wynagrodzenia netto. 

4. Poza przypadkami określonymi wyżej, zmiany postanowień zawartej umowy będą mogły nastąpić 

w następujących przypadkach: 

a) zaistnienia omyłki pisarskiej lub rachunkowej, 

b) zaistnienia, po zawarciu umowy, przypadku siły wyższej. Za siłę wyższą, warunkującą    

zmianę umowy uważać się będzie w szczególności: powódź, pożar i inne klęski żywiołowe, 

zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, działania wojenne, nagłe załamania warunków 
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atmosferycznych, nagłe długotrwałe przerwy w dostawie energii elektrycznej, promieniowanie lub 

skażenia, 

c) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na 

realizację przedmiotu zamówienia lub na świadczenia stron. 

5. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu. 

 

X.Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert  

Oferty należy przesłać w formie skanu na adres e-mail:  biuro@lgd.wzgorzadalkowskie.pl  lub złożyć                      

w wersji papierowej listem lub pocztą kurierską, osobiście w siedzibie Zamawiającego:  Stowarzyszenie 

Wzgórza Dalkowskie  67-124 Nowe Miasteczko ul. Głogowska 10 najpóźniej do  dnia 26 października 2021 

r. do godz. 10:00 z dopiskiem: „Modernizacja pomieszczeń na Centrum Informacji Turystycznej”. 

XI. Obowiązek informacyjny                    
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679                             
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, 
informuję, że:  
1.  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie Wzgórza Dalkowskie;                 

67-124 Nowe Miasteczko ul. Głogowska 10 biuro@lgd.wzgorzadalkowskie.pl 
2.  Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 

związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia realizowanego w calu zachowania zasady 
konkurencyjności pn. „Modernizacja pomieszczeń na Centrum Informacji Turystycznej” projektu 
współpracy „PROWadzi Lubuskie” 

3  Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 
zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o zawartą z Samorządem Województwa 
Lubuskiego umowę o dofinansowanie projektu pn. „PROWadzi Lubuskie”. Pani/Pana dane 
osobowe będą przechowywane, zgodnie z zawartą umową o dofinansowanie przez okres 10 lat, 
zgodnie z zasadami archiwizacji dokumentów objętych umową o dofinansowanie. 

5.  Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących 
jest wymogiem określonym w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie 
wyboru wykonawców zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji oraz 
warunków dokonywania zmniejszeń kwot pomocy oraz pomocy technicznej (Dz.U. 2018 poz. 
396) i jest związany z udziałem w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia;  

6.  W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

7.  Posiada Pani/Pan: 
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych; 
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania 

danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;   
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 

Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 
RODO; 

8.  Nie przysługuje Pani/Panu: 
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

mailto:biuro@lgd.wzgorzadalkowskie.pl
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− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, 
gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c 
RODO. 

 

       XII.  Załączniki 

      Oferta  (zał. nr 1) 

      Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym (zał. Nr 2) 

      Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (zał. Nr 3) 

      Kosztorys inwestorski (zał. Nr 4) 

 


