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Piotrawin, ż8.02.2020 r.

zamawiaiacv:
Przedsiębiolstwo Usługowe
Piotrawin 95

24-335 Łaziska
NIP 717-18-09-433

Kontakt:
Hubert Niedziałek
Tel: 600 004 608
e-mail : info@,piotrawin.p1

Hubert Niedziałek

ZAPYTANIE OFBRTOWE

1. opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia j est

Budowa promenady nad Wisłą wyposażonej w infrastrukturę turysĘczną oraz budowa Placu
zabaw przy pensjonacie Piotrawin w celu stworzenia atrakcji dla turystów i mieszkańców -

budowa wiat

W ramach zamówienia zostanie wykonany komplet wiat - w skład kompletu wchodzą 4 sźuki ołącznej
powierzchni l21,5 m2. WiaĘ muszą byó stylizowane na XIX wiek, dach konstrukcji drewnianej, frez

Żaciosy. Konstrukcja powinna być zabezpięczona przed grzybem, pleśnpią, owadami, szkodnikami.

Zadaszenie: deskowanie, blacha rąbek, odprowadzenie wody, okucia.

Oferty, nie spełniające powyzszych wymogów co do przedmiotu zamówienia będą odrzucone.

2. \łarunki udzialu w postepowaniu
1. Wykonawca prowadzi dziŃalność w zakresie objętym przedmiotem zamówienia.

2. ofęrta powinna zawięraó oświadczenię o braku powiązań osobowych lub kapitałov,rych z
zamaw iającym (potwi erdzenie oświadczenie) ;

3. Oferta powinna zawięrać termin związaniaofertą: min.45 dni.

3. Kryteria ocenv ofeńV
1. Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie informacji zalvaĘch w ofercie i

dokumentach dostarczony ch wraz z ofertą.
ż. Przy wyborze najkorzystniejszej ofeffy Zamawiający będzie kierował się nastepującymi

kryteriami i ich wagą oraz w następujący sposób będzie oceniaó spełnianie kńdego z

kryteriów:

a. cena - 100 %.

3. Do porównania ofert będzie brana cena netto, Najkorzystniejszą ofertą zostanie wybrana ta,

która uzysk a nalwy ższą |iczb ą punktów, obltczaną wedfu g poniższego wzoru :

C : cena netto najtańszej ofeĄ/oferowana cena netto x l00

4. Termin składania ofert
OfeĘ naleĘ składać do 9 marca 20ż0 r. do godz. 15.00,
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5. sposób składania ofert
ofeĄ mogą byó złozffipostaci elektronicznej (wysłanie ofeĄ poprzęz e_mail na adres

info@piotrawin.pl) lub fizy Ćznej (|iczy się data fiŹycmego doręczenia, wpĘwu do siedziby

zamawiającego - pocztą lub osobiście, tj. na adres:-przedsiębioistwo usfugowe HubeńNiedzińek

Piotrawin 9 5, ż4 -33 5 Łaziska),

6.
,t" p"winna zawienć co najmniej:

- pełną llazwę dostar,vc;":

- przedm iot oferl,v:
- cenę rretto w PLN;
- ternrin związanl,a oferlą - min, 45 dni,

ofeĄ muszą obejmować całość przedmiotu zamówienia, nie dopuszcza się składania ofer1

częściorvyclr Iub ofer1 wariantowyclr,
Zain anui al ący n ie przeu,i clu j e zarn ólv ieli rrzupełni aj ących

Of'erent ma prawo z|oż.r,ć ty,ll<o.jedrrą oferlę,

ot,errę nalezl,sp.-,rrąd.ić w języku polskim z zachowaniern formy pisemnej pod rygorem

b.

d.

niewazności,
f. w przypadku załączenla do ofeĄ dokumentów sporządzonych w języku obcym, oferent

zobowiązany jest załączyó do ofeĘ tłumaczenie §ch dokumentów na język polski,

poświadczo 
^e 

przezoierenta. Nie dołączenie tłumaczenia skutkowaó będzie dyskwalifikacją

oferty.

Czas realizacji zamówienia:
do 30 maja 2020 r,

Informacia o wykluczeniu
Nie dopuszc"u .ię ,til8u-iu ofert podmiotom powiązanymosŃowo lub kapitałowo z nami, tj,

przedsiębiorstwem urł.rgo*y- Huuert Niędziałek, piotrawin 95,ż4,335 Łaziska,

7.

8.

9.

10.

anra

; rzypadku, gdy zamawiający nie uzyska co najmniej

dwOÓi-, ofert zgodnych z niniejszym zapytaniem ofertowym,

Informacja o prrypadkach, w których oferta zostanie odrzucona

Ofeńa 
"ortarrió 

odrzucona w następuj ą cy ch przyp adkach :

o Jeżeli jej treśó nie odpowiada treści zapytania ofertowego;

o IeżęIi zostŃa złozoniprzez podmiot niespełniający warunków udziału w postępowaniu

oFertowym:
o Jeżeli zostńazłożona,przez podmiot powiązany kapitałowo lub osobowo z beneficjentem;

o Jężęli została złożonapo terminie składania ofert wskazanym w pkt, 3 niniejszego

zapytania.

Dopuszczalne zmianv umowy z,iwbranvm wvkonawcą _ ,

Mając na uwadze zapisy art. l44 urtur,ry,ffi.Oń004 r, dopuszcza się jedynie nieistotne

,^iiry postanowień umownych w stosunku do treściwybranej ofeĄ,

Niedopuszczalna jest natomiast - pod rygorem nieważnós,i _ istotna zm|anapostanowień zawartej

umowy w stosunku do treści ofeĄ, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy chyba, że

konięczność wprowadzenia zmian-wy nikazokoliczności, o których mowa poniżej:

11.
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l ) krlniecztlości przedłuzcnia ternlinu wy,konanizi robćlt. dostarv i usług ze rvzględu na działania Sił rvYższYCh,

lvarunków aimosf-erl,cznych oclbiegą|ący,ch ocl t_vpolvych, uniernożlirviających lub ograniczających

nloźlirvość lv1,,konyrvanic przedrniotu zamólvienia. 1ub zrlianę zakresu robót, dostarv i usług r,vynikającą z

okoliczności których lvczcśniej nie można było przervidzieć,

2) konicczności przedłużenia terminu rvl,konania robót. dostalv i usług ze względu r,vstrz,vmania ich przez

Zamarviającego irlbo plzerw w wl,konyrł,aniu robtit polvstałych na skutek okoliCznOŚCi, za które POnosi

odpotvieclzialność Zrrnrarviaiącl. np zmian lv clokLrmentac.ji pro.iektori,ej" specylrkac.ii lcchniczne.|

tll ilszl,n1,/urząclzen i a.

3) koniec;,ności przeclłr_rźenia LerminLl lvy,konania robót. dostaw i usług zc rvzględLr na zmianę PoStanowień

[,I,nclrł,l, o doflnansorr an ie z ARiN4R/L] M.
4) ,,1,rtąpi konieczność wykonanitr robót zamicnnl,clr, wynika.iąca z wprowadzonych rv dokumentac.ji

pro.iei<torve.j zmian na ctapic realizac.ji. W tym przypadku Wykonawca sporządzi kosztorys zanienny. który

tędzie podlegać zatlvicrdzeniu przez Zamarviającego, z zaslrzeżeniem, że łączna wańoŚĆ kosztorYsorva

robót po zmianię nie przekrocz1, lvartości kosztorl"sorvej ceny netto umo\ł,y,

5) zmian_r, ri,,,,nagroclzenia ze rvzglęclu na rvl,stąpienia zmian polvszechnie oborviązującYch PrZePiSÓW PIaWa

ri, zakicsie rna.|acym rvpłr,rv na realizacie przcdrniotu umowyI rv tym zmian1,' obor,viązującej stawki VAT,
6) zlnian1, zastrcl 1lnansorł,ania i ternlinórv realizacji zamólvicnia ze rvzg|ędrr na zmianę postanowień Umo\\')'

o tlo ll nansorl an ie m icdzv Zanla,,r,i aj ącl,m a,ĄRiM I{/l.JNl.,

1) kiccl1 zostanic st\\ icrclZ()]1it ktlttieczllośc zaniechania rrlkonaniir robót btlclo\vlanl"ch. pclrl'odu.iiiclt

zmnie.iszenie przeclmiottt Ltt1,1tlwr i rr,r,nagrcldzcnia o krvotę stano\\,ii}cą równolvażnoŚĆ zaniechanl'ch robót-

t]) 11,1,konania robót zrviązanl,clr z uclzicIerriem zatnór,vienia dodatkorvego.

9) rv przl,padku zaistnienia konieczności dokonania zmian tcchnologii wykon1'lvarria robót. np. ze wzgledu

na:
ir) odmiennc od przl,jęt_vch li, dokunlentac.ji projektorvej rvarunki geologiczne (kategorie gruntu, itP.)

skutku.jące niemtlzlir,vością zrealizorvania przedmiotu ulllowv przy dotychczasowych założeniach

technologicznych l

oclmienni clcl uri icloczniony,ch rł dokunlerrtacji rvarunki terenowę, lv szczegÓlnoŚci istnienie

poclziernnvclr urząclzeń. instalac.ji lub obiektórv inliastrukturalnl,ch:
przeclłLrżiriąca się proccdura administrac1, jna. 7, prz>,cz.yl niczależn1''ch od WYkOnari'cY. dot}cząca

uz\,skania niezbeclnlch pozrvoleń i rrzgocinień. wvmaganych przepisami prarva.

Strona występująca o zmianę postanowień zawartei umowy zobowiązana jest do przedłożenia

uzasadnio;egÓ, pisemnego wniosku wraz z udokumentowaniem zaistnienia którejkolwiek z przesłanek

wymienionyóh powyzej, Strony ustalają, że wszystkie powyzsze postanowienia stanowią katalog Zmian,

na które Zamawiający może .vqlrazió zgodę, nie stanowiąc jego zobowiązania.

Zńączniki:
1) Oświadczenie Wykonawcy

b)

c)

tei: 81 82B 09 18,
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Załqcznik nr l

Miejscowośó, data

Pieczęc Wykonawcy

Oświadczenie Wykonawcy

o braku powiązań osobowych i kapitałorrych z oferentami

Janizej podpisany

(imię i nazwisko l danę - pieczęć Wykonawcy)

oświadczam, iż pomiędzy osobami upoważnionymi do reprezentowania dostawcy lub

wykonawcy, a Przedsiębiorstwem Usługowym Hubert Niedziałek, PiOtrawin 95, Ż4-335

Łaziska lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązń w jej imieniu oraz osobami

wykonującymi w jej imieniu czynności zwlązane z przygotowaniem i przeprowadzeniem

pioced.riy-wyboru dostawcy lub wykonawcy nie występują powiązania kapitałowe lub

osobowe.
przęz powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania międzY

beneficjentem |ub osobami upoważnionymi do zaciąganiazobowiązaiw imieniu beneficjenta

lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności zwięane Z ptzygotowaniem

i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające

w szczególności na:

a) uczestniczęniuw spółce jako wspolnik społki cywilnej lub spółki osobowej,

b) posiadaniu co najmniej 10 oń udziałów lub akcji,

c) pełnieniu funkcji członka olganu nadzorczego lub zarządz;ąącego, prokurenta,

d) pozostawaniu w związkumałżeńskim, 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.

(podpis Wykonawcy)


