
                                                                                             

Znak Sprawy: 1/2019                                                                                                                                                                      1 

 

Żdanów, dnia 04.02.2019r. 

  

Zapytanie Ofertowe 

 
Pełnienie funkcji Menadżera Projektu wraz z nadzorem inwestorskim podczas realizacji inwestycji 

pn.: „Poprawa efektywności energetycznej budynku Kościoła pw. św. Stanisława B.M.  

w Żdanowie”. 

Projekt realizowany ze środków NFOŚiGW i WFOŚiGW w ramach 

Programu Poprawa jakości powietrza Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie. 

 

1. Nazwa i adres Zamawiającego:  

 

Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Stanisława B.M. W Żdanowie 

Żdanów 135 

22-400 Zamość 

NIP: 922-189-89-84 

REGON: 950248055 

tel. 84  611 52 43 

e-mail: xjacrak@wp.pl 

 

2. Tryb udzielenia zamówienia: 

 

Niniejsze postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 701 – 705 ustawy Kodeks Cywilny (Dz.U. z 

1964 nr 16 poz. 93). 

Dodatkowo Zamawiający informuje o tym, iż posiada Regulamin udzielania zamówień publicznych 

obowiązujący w Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Św. Stanisława B.M. w Żdanowie.  

Niniejsze zapytanie ofertowe prowadzone jest z uwzględnieniem zasady równego traktowania, uczciwej 

konkurencji i przejrzystości. 

 

Zamawiający zawarł umowę o dofinansowanie w formie dotacji ze środków NFOŚiGW i WFOŚiGW w 

ramach Programu Poprawa jakości powietrza Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie.  

 

3.  Opis przedmiotu zamówienia.  

Przedmiot Zamówienia obejmuje pełnienie funkcji Menadżera Projektu wraz z nadzorem inwestorskim 

podczas realizacji inwestycji pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynku Kościoła pw. św. 

Stanisława B.M. w Żdanowie.” Projekt realizowany ze środków NFOŚiGW i WFOŚiGW w ramach 

Programu Poprawa jakości powietrza Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie. 

 

3.1 Podstawowe obowiązki Menadżera Projektu: 
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1. Przygotowane kompletnej dokumentacji przetargowej, oraz przeprowadzenie procedury 

przetargowej pozwalającej na wyłonienie właściwego Wykonawcy odpowiedzialnego za 

opracowanie niezbędnej dokumentacji projektowej. 

2. Przygotowane kompletnej dokumentacji przetargowej, oraz przeprowadzenie procedury 

przetargowej pozwalającej na wyłonienie właściwego wykonawcy robót budowlanych. 

3. Kierowanie realizacją kontraktu, sporządzanie i przechowywanie dokumentacji kontraktowej, 

prowadzenie rejestru robót, zgodnie z wymogami przewidzianymi w umowie                           

o dofinansowanie oraz HRF projektu. 

4. Prowadzenie, przechowywanie i kompletowanie do archiwizacji korespondencji                             

z podmiotami biorącymi udział w realizacji inwestycji, w tym także dotyczącej umowy                 

z wykonawcami. 

5. Przygotowanie dokumentacji do ewentualnych postępowań spornych. 

6. Wizytowanie terenu budowy w celu monitorowania realizacji kontraktu i sprawdzania 

terminowości wykonywanych robót zgodnie z HRF projektu. 

7. Doradztwo prawne związane z realizacją umów z wykonawcami, w tym udział                      

w rozstrzyganiu ewentualnych sporów zaistniałych w trakcie realizacji inwestycji.  

8. Kontrola zgodności realizacji projektu z założonym harmonogramem i zakresem rzeczowym,  

9. Informowanie na piśmie Zamawiającego o wszystkich faktach mających znaczenie dla 

realizowanej inwestycji, a zwłaszcza o wszystkich zagrożeniach terminów zawartych               

w harmonogramie realizacji kontraktu. 

10. Współdziałanie z Zamawiającym o ewentualnym dochodzeniu i egzekwowaniu kar 

umownych lub odszkodowań za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań 

umownych od wykonawców zamówień związanych z realizacją inwestycji. 

11. Udostępnianie Zamawiającemu, na każde pisemne żądanie, wszelkich dokumentów 

związanych z realizacją umowy. 

12. Monitorowanie i wypełnianie procedur niezbędnych dla prawidłowej obsługi inwestycji; 

13. Prowadzenie kompletnego rozliczenia projektu (w tym przygotowanie merytorycznego opisu 

poszczególnych faktur Wykonawców).  

14. Przygotowywanie wniosków o płatność. 

15. Kontrola nad płatnościami. 

16. Rozliczenie projektu w oparciu o procedury wynikające z umowy o dofinasowanie w formie 

dotacji ze środków NFOŚiGW i WFOŚiGW w ramach programu Poprawa jakości powietrza 

Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie. 

17. Doradztwo w zakresie planowania finansowego, nadzór finansowy nad realizacją projektu. 

18. Prowadzenie dokumentacji dotyczącej sprawozdawczości i raportowania oraz inne czynności 

niezbędne do prawidłowej realizacji projektu. 

19. Świadczenie pomocy prawnej w zakresie spraw związanych z realizacją projektu.  

20. Kontakt z NFOŚiGW w imieniu Wnioskodawcy. 
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3.2. W ramach Nadzoru inwestorskiego: 

 

1.  Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

2.  Zapewnienie codziennej obecności właściwych inspektorów nadzoru w miejscu prowadzenia 

robót. 

3.  Rozwiązanie problemów i sporów powstałych w trakcie realizacji prac. 

4. Wizytowanie budowy, monitorowanie realizacji kontraktu i sprawdzanie terminowości 

wykonywanych robót zgodnie z harmonogramem rzeczowo- finansowym projektu. 

5.  Analiza techniczna dokumentacji wykonawczej, nadzorowanie realizacji budowy. 

6.  Dokonywanie odbiorów robót częściowych, końcowych, ostatecznych i wystawianie poleceń 

płatności. 

7.   Kontrola i aprobata dokumentów roszczeniowych Wykonawcy. 

8.   Przygotowanie dokumentacji do ewentualnych postępowań spornych. 

9. Udostępnianie Zamawiającemu, na każde pisemne żądanie, wszelkich dokumentów 

związanych z realizacją umowy. 

10. Składanie oświadczeń o usunięciu przez Wykonawcę robót usterek stwierdzonych w czasie 

przeglądów okresowych i odbiorze końcowym. 

11 Potwierdzanie protokołów odbioru wykonanych elementów robót. 

12.  Udzielanie wykonawcy robót informacji, wyjaśnień dotyczących realizowanego projektu.  

13. Wnioskowanie wprowadzenia niezbędnych zmian w dokumentacji technicznej i uzyskanie 

zgody projektanta na zmiany. 

14. Uzyskanie od projektanta wyjaśnień wątpliwości dotyczących realizowanego projektu. 

15. Wstrzymanie robót w przypadku prowadzenia ich niezgodnie z umową o wykonawstwo  

i przepisami BHP. 

16. Dokonywanie odbiorów technicznych: gotowych elementów, robót ulegających zakryciu, 

odbiorów częściowych robót. 

 

3.3 Przedmiot zamówienia we wspólnym słowniku (CVP) określony jest kodami: 

 

   79421000-1 – Usługi zarządzania projektem inne niż w zakresie robót budowlanych 

        71540000-5 - Usługi zarządzania budową  

        71541000-2 - Usługi zarządzania projektem budowlanym  

        71520000-9 – Usługi nadzoru budowlanego 

        71247000-1 – Nadzór nad robotami budowlanymi 

        71330000-0 – Różne usługi inżynieryjne. 

 

3.4 Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje: 

Przedsięwzięcie pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynku Kościoła pw. św. Stanisława B.M. w 

Żdanowie" ma charakter kompleksowy. Przewiduje wykonanie prac, służących obniżeniu 

zapotrzebowania budynku na energię cieplną w budynku, a także zastosowanie rozwiązań 

zmniejszających zużycie energii elektrycznej w postaci montażu instalacji PV, systemu zarzadzania 

energią oraz modernizacji oświetlenia. 

W ramach działań termomodernizacyjnych dotyczących obiektu Kościoła, służących obniżeniu 

zapotrzebowania budynku na energię, zaplanowano następujący zakres usprawnień: 

a) modernizacja przegrody ściany zewnętrznej. Obiekt murowany, jednonawowy, zbudowany na planie 
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prostokąta z węższym prezbiterium, jest otynkowany bez izolacji termicznej. Planowane jest wykonanie 

izolacji ścian zewnętrznych o pow. około 989,89 m2 styropianem o współczynniku przenikania ciepła 

U=0,040 W/m2K i grubości materiału 7 cm.  

b) modernizacja przegrody dachu. Zadanie obejmuje wykonanie docieplenia przegrody o pow. około 

271,20 m2 wełną mineralną o współczynniku przenikania ciepła U=0,037 W/m2K i grubości materiału             

9 cm.  

c) modernizacja przegrody stolarki drzwiowej i okiennej.  

d) przyłączenie instalacji fotowoltaicznej do istniejącej instalacji ogrzewania oraz przygotowania c.w.u. 

Przewiduje się zastosowanie instalacji o mocy 20 kWp, produkcja energii elektrycznej zasili system 

ogrzewania obiektu. W skład instalacji odnawialnych źródeł energii w postaci instalacji fotowoltaicznej, 

wejdą m.in. następujące elementy: 

- moduły fotowoltaiczne wraz z konstrukcjami wsporczymi; 

- inwerter; 

- okablowanie DC i AC; 

- skrzynki przyłączeniowe; 

- instalacja piorunochronna; 

- układ ochrony przeciwprzepięciowej. 

e) przewidziano również wprowadzenie systemu monitoringu i zarządzania energią poprzez zastosowanie 

regulacji pogodowej oraz systemu sterującego ogrzewaniem umożliwiające automatyczne włączanie 

ogrzewania z wyprzedzeniem czasowym uroczystości w zależności od potrzeb. Wykonanie instalacji 

grzewczej powierzchniowej na bocznych ścianach w sposób najmniej widoczny i ingerujący w wystrój 

kościoła.: 

 

Poza ww. pracami inwestycja obejmie również działania służące poprawie efektywności energetycznej 

budynku, polegające na wymianie istniejącego systemu oświetlenia. Aktualnie w budynku oświetlenie 

realizowane jest przez standardowe oprawy żarowe oraz świetlówki. Planuje się zastąpienie tradycyjnych 

źródeł, źródłami LED. 

 

3.5 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.  

 

3.6 Zamawiający nie przewiduje możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego. 

 

4. Termin wykonania zamówienia: 

 

Przyjmuje się, że Menadżer Projektu będzie pełnił swoje obowiązki od dnia podpisania umowy do 

dnia 15.12.2020r. (tj. do dnia ostatecznego zakończenia oraz rozliczenia inwestycji). 

W przypadku przedłużenia terminu wykonania robót termin pełnienia funkcji Menadżera Projektu 

ulegnie automatycznemu przesunięciu o okres przedłużenia terminu wykonania robót 

budowalnych.  

 

5. Podwykonawcy. 

1) Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.  

2) Wykonawca zobowiązany jest wskazać w formularzu ofertowym (Załącznik nr 2 do 

Zapytania Ofertowego) część zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć 

podwykonawcom i podać nazwy firm podwykonawców.  

3) Wykonawca będzie zawiadamiał podczas realizacji umowy Zamawiającego o wszelkich 

zmianach danych dotyczących podwykonawców, a także przekazywał informacje na 
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temat nowych podwykonawców, którym zamierza zlecić wykonie przedmiotu 

zamówienia. 

4) Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy od 

odpowiedzialności za należyte wykonanie przedmiotu zamówienia.  

  

6. Warunki udziału w postępowaniu.  

 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu (zgodnie z 

oświadczeniem stanowiącym załącznik nr 3 i 4 do Zapytania ofertowego) oraz spełniają warunki udziału 

dotyczące: 

6.1. odpowiedniej sytuacji ekonomicznej i finansowej: 

a) O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy posiadają środki finansowe lub zdolność 

kredytową w kwocie: zamawiający nie określa wymagań w tym zakresie.  

b) Są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 

gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia: zamawiający nie określa wymagań w tym 

zakresie.  

 

6.2.  Posiadają odpowiednią wiedzę i doświadczenie. 

Zamawiający uzna warunek za spełniony, gdy Wykonawca wykaże, iż w okresie ostatnich            

5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – 

w tym okresie wykonał: 

a) co najmniej jedną usługę polegającą na zarządzaniu całości procesu inwestycyjnego 

(Menadżer Projektu, Inwestor Zastępczy, Inżynier Kontraktu lub podobną) obejmującą: 

zarządzanie, rozliczenie projektu ze środków zewnętrznych wraz usługą 

pełnobranżowego1 nadzoru inwestorskiego, podczas realizacji inwestycji polegającej na 

termomodernizacji obiektu budowlanego o wartości robót budowlanych nie mniejszych 

niż 300 000,00 zł brutto, oraz 

b) co najmniej jedną usługę polegającą na pełnieniu pełnobranżowego nadzoru 

inwestorskiego podczas realizacji inwestycji polegającej na wykonaniu instalacji 

fotowoltaicznej.  

 

Wykonawca musi udokumentować, że wyżej wymienione usługi zostały wykonane                        

z należytą starannością, załączając dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie.  

 

6.3. Dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: 

Wykonawca musi wykazać, że dysponuje osobami zdolnymi do realizacji zamówienia: 

 

 

a) Menadżer Projektu, posiadający: 

- wykształcenie wyższe techniczne, 

-doświadczenie w pełnieniu funkcji Kierownika zespołu zarządzającego projektem (Menadżer 

                                                             
1 Jako pełnobranżowy nadzór inwestorski należy rozumieć nadzór w min 3 branżach: Konstrukcyjno budowlanej, 

sanitarnej i elektrycznej.  
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Projektu/koordynator) przy realizacji co najmniej 1 inwestycji budowlanej o wartości robót 

budowlanych nie mniejszych niż 300 000,00 zł brutto.  

  

b) Specjalista ds. procedur przetargowych – posiadający: 

- wykształcenie wyższe techniczne lub prawnicze; 

- doświadczenie w przygotowywaniu i prowadzeniu postępowań o udzielenie zamówień w co 

najmniej jednym procesie inwestycyjnym. 

 

c) Specjalista ds. rozliczeń i sprawozdawczości – posiadający: 

- wykształcenie wyższe techniczne, lub wyższe ekonomiczne; 

- posiadający doświadczenie zawodowe w zakresie rozliczeń w tym przy co najmniej jednym 

zadaniu inwestycyjnym dofinansowanym ze środków zewnętrznych o wartości nie mniejszej niż 

300 000,00 zł brutto. 

  

d) Prawnik – posiadający:  

- wykształcenie wyższe kierunkowe, 

 

e) Specjalista ds. rachunkowości i księgowości – posiadający: 

-  wykształcenie wyższe kierunkowe; 

- doświadczenie w prowadzeniu dokumentacji księgowej w zakresie finansów                                  

i  rachunkowości. 

 

f) Inspektor nadzoru ds. konstrukcyjno-budowlanych – posiadający: 

- uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, zgodnie                    

z ustawą z  dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r., poz. 290 z późn. zm.) 

do kierowania, nadzorowania i kontrolowania robót w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez 

ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez 

ograniczeń, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów przed 01. 01. 

1995 r.,  

 

- doświadczenie zawodowe na stanowisku Inspektora nadzoru robót konstrukcyjno-budowlanych  

w tym na co najmniej 1 zadaniu związanym z termomodernizacją budynków.  

 

 

 

g) Inspektor Nadzoru ds. sanitarnych - posiadający:  

- uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, zgodnie                     

z ustawą z  dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r., poz. 290 z późn. zm.) 

do kierowania, nadzorowania i kontrolowania robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, 

instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnej bez ograniczeń lub 

odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących 

przepisów przed 01. 01. 1995 r.,  

 

- doświadczenie zawodowe na stanowisku Inspektor nadzoru robót sanitarnych w tym podczas 
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realizacji zadania inwestycyjnego polegającego na wykonaniu kompletnej instalacji c.o.  

 

h) Inspektor nadzoru ds. elektrycznych, posiadający: 

- uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, zgodnie                    

z ustawą z  dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r., poz. 290 z późn. zm.) 

do kierowania, nadzorowania i kontrolowania robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, 

instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub odpowiadające im ważne uprawnienia, 

które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów przed 01. 01. 1995 r.,  

 

- doświadczenie zawodowe na stanowisku Inspektor nadzoru robót elektrycznych                                    

i elektroenergetycznych przy co najmniej 1 zadaniu polegającym na wykonaniu instalacji 

fotowoltaicznej.  

 

Wykaz ten powinien być uważany jako wymagania minimalne Zamawiającego dla rzetelnego 

wypełnienia obowiązków Wykonawcy. Jeżeli Wykonawca uzna, że w celu dochowania należytej 

staranności będzie konieczne wprowadzenie innych ekspertów, to ich wynagrodzenie uwzględni w cenie 

oferty.   

 

7. Informacja nt. zakazu powiązań osobowych lub kapitałowych: 

W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienia, nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym 

osobowo lub kapitałowo 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 w 

szczególności na:  

1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,  

2) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,  

3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,  

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

prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku 

przysposobienia, opieki lub kurateli.  

 

8. Wspólne ubieganie się o udzielenie zamówienia.   

a) W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie 

zamówienia, Wykonawcy są zobowiązani do łącznego wykazania się spełnieniem warunków 

udziału w postepowaniu określonych w pkt. 6 niniejszego zapytania ofertowego.  

b) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do 

reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w 

postępowaniu i zawarcia umowy. 

c) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z  nich, 

nie może podlegać wykluczeniu z postępowania z powodu przesłanek określonych w pkt 7.  

d) Wykonawcy, którzy nie spełnią wymaganych warunków zostaną wykluczeni z postępowania.  

e) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, których oferta zostanie uznana 

za najkorzystniejszą przed podpisaniem umowy na realizację przedmiotowego zamówienia, są 

zobowiązani do przedstawienia Zamawiającemu stosownej umowy współpracy.  
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9. Opis sposobu przygotowania oferty: 

9.1. Wymagania podstawowe:  

a) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

b) Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej, zgodnie z wzorami 

stanowiącymi załączniki do niniejszego zapytania ofertowego. 

c) Ofertę należy sporządzić zgodnie z wymaganiami umieszczonymi w zapytaniu ofertowym 

oraz dołączyć wszystkie wymagane dokumenty i oświadczenia. 

d) Oferta i wszystkie załączone w niej dokumenty winny być sporządzone w języku polskim. 

Dokumenty wydane w języku innym niż język polski powinny zostać złożone wraz z ich 

tłumaczeniem. 

e) Oferta winna być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentacji Wykonawcy 

zgodnie z formą reprezentacji określoną we właściwym rejestrze lub ewidencji 

działalności gospodarczej albo przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy. 

Jeżeli upoważnienie do podpisywania oferty nie wynika wprost z dokumentów 

rejestrowych – do oferty należy dołączyć oryginał lub powierzoną za zgodność kopie 

pełnomocnictwa udzielonego przez osoby do tego upoważnione.   

f) W przypadku składania oferty wspólnej (np. przez spółkę cywilną lub konsorcjum) oferta 

i wszystkie dokumenty, składające się na ofertę, powinny być podpisane przez 

pełnomocnika Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.  

g) Całość oferty powinna być złożona w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe 

zdekompletowanie. 

h) Wszystkie zapisane strony oferty powinny zostać ponumerowane oraz parafowane lub 

podpisane przez Wykonawcę. Wszelkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł 

poprawki lub zmiany wpisywanej przez siebie treści musza zostać parafowane przez 

osobę podpisującą ofertę.      

i) W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnice przedsiębiorstwa 

rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Wykonawca powinien w 

sposób nie budzący wątpliwości zastrzec które informacje stanowią tajemnic 

przedsiębiorstwa. Informacje te powinny być trwale ze sobą połączone, ponumerowane 

oraz opatrzone opisem „Informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa – nie 

udostępniać”.  

j) Przed upływem terminu składania ofert, wykonawca może wprowadzić zmiany do 

złożonej oferty lub wycofać ofertę. Oświadczenia o wprowadzonych zmianach lub 

wycofaniu oferty powinny być doręczone Zmawiającemu na piśmie pod rygorem 

nieważności przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenia powinny być tak 

opakowane, jak oferta a opakowanie powinno zawierać odpowiednio dodatkowe 

oznaczenie wyrazem „Zmiana” lub „Wycofanie”.  

k) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.  

    

9.2. Oferta powinna zawierać:  

a) Wypełniony formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego, 

b) Wykaz usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku określonego 

w pkt. 6.2 według wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do niniejszego zapytania 

ofertowego, wraz z załączeniem dowodów potwierdzających, iż usługi te zostały 

wykonane należycie. 

c) Wykaz osób, które będą uczestniczyć w realizacji niniejszego zamówienia, wraz z 

informacjami na temat ich kwalifikacji i doświadczenia niezbędnych do 
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wykonywania zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi 

osobami – wg. wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do niniejszego zapytania 

ofertowego.  

d) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenia z centralnej ewidencji i 

informacji o działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 m-cy przed 

upływem terminu składania ofert.  

e) Oświadczenie, że oferent zapoznał się i przyjął treść projektu umowy na realizację 

przedmiotu zapytania ofertowego.  

f) Oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami zamówienia i akceptuje te 

warunki bez zastrzeżeń.  

g) Oświadczenie, że oferent posiada niezbędną wiedzę, doświadczenie i potencjał, a 

także pracowników zdolnych do wykonania zamówienia. 

h) Oświadczenie, że oferent znajduje się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie 

zamówienia, nie znajduje się w upadłości, nie zostało wszczęte postępowanie o 

ogłoszeniu upadłości, nie jest w stanie likwidacji.  

i) Oświadczenie, że oferent nie jest powiązany osobowo i kapitałowo z Zamawiającym.  

j) Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu albo do reprezentowania                 

w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia, w przypadku 

Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (w formie 

oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie) – jeśli dotyczy,  

k) Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji Wykonawcy swoich 

zasobów – jeżeli Wykonawca będzie polegał na zdolnościach lub sytuacji innych 

podmiotów,  

l) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego 

zobowiązani są do przedłożenia dokumentów o których mowa w pkt. 9 ppkt. d-i). 

m) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt. b), j), k), 

składa dokument wystawiony, nie wcześniej niż 3 m-ce przed upływem terminu 

składania ofert, w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, 

potwierdzający odpowiednio, że:  

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,  

- nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie,  

- nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo 

że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie i rozłożenie na raty zaległych płatności 

lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.  

 

10. Termin związania oferta:  

Wykonawca składając ofertę pozostaje nią związany przez okres 14 dni. Bieg terminu związania 

ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.  

 

 

11. Miejsce, sposób i termin składania i otwarcia ofert: 

11.1.Miejsce i termin składania ofert: 

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, tj: 

Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Stanisława B.M. w Żdanowie, Żdanów 135, 22-400 Zamość       w 

Kancelarii Parafialnej.  

     w terminie do dnia 08.02.2019r. do godz. 10:00 
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Uwaga!  Kancelaria Parafialna czynna od pon. – sob. od 16:00-17:00  

oraz dodatkowo w dniu w którym upływa termin składania ofert tj. 04.02.2019r.  

od godz. 8:30 – 10:00. 

 

Sposób składania ofert: 

− Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, w sposób uniemożliwiający odczytanie 

zawartości bez uszkodzenia opakowania.  

− Na kopercie należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy, 

− Kopertę należy opisać następująco:   

 
OFERTA w postepowaniu pn. Pełnienie funkcji Menadżera Projektu wraz z nadzorem inwestorskim 

dla realizacji inwestycji pn.: „Poprawa efektywności energetycznej budynku Kościoła pw. Św. 

Stanisława B.M. w Żdanowie”.  

12. Opis sposobu obliczania ceny: 

a) Z tytułu wykonania przedmiotu zamówienia, wyłoniony Wykonawca otrzyma wynagrodzenie 

ryczałtowe, w rozumieniu art. 632 ustawy Kodeks cywilny. Wynagrodzenie wskazane przez 

oferenta musi obejmować wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia i 

niezbędne do jego wykonania. Oferent musi podać całkowitą wartość oferty w złotych polskich, 

dla wartości netto i brutto. Oferent ponosi wyłączne ryzyko oszacowania ceny.  

b) Wartość wynagrodzenia ryczałtowego, ustalonego w umowie zawartej z wyłonionym 

Wykonawcą, wynikać będzie ze złożonej przez niego oferty, stanowiącej odpowiedź na niniejsze 

zapytanie ofertowe.  

c) Rozliczenie należności pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą odbywać się będzie w PLN. Nie 

dopuszcza się rozliczenia zamówienia w walutach innych niż polskie złote.  

d) Cenę w ofercie należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku w formie: netto             

i brutto – cyfrowo i słownie, wg. Formularza Ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 do 

Zapytania ofertowego.  
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13. Kryteria oceny ofert oraz informacja o wagach punktowych przypisanych do 

poszczególnych kryteriów oceny ofert.  

Zamawiający przy wyborze oferty posługiwać się będzie następującymi kryteriami: 

 

1. Cena: waga w % - 100 – [Nc] 

 

Jako cenę oferty przyjmuje się wartość brutto za wykonanie całości zamówienia, podaną              

w Formularzu Ofertowym. Liczba punktów przyznana za kryterium „Cena” n-tej oferty zostanie 

obliczona wg wzoru: 

 

Nc = Cn/Cbn x Kp x Wc 

gdzie:  

Nc – Liczna przyznanych punktów za kryterium „Cena” 

Cn – najniższa cena oferty 

Cbn – cena badanej oferty 

Kp – współczynnik proporcjonalności = 100  

Wc – waga procentowa dla kryterium „Cena” = 100% 

 

Punkty będą naliczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.  

 

 

Za najkorzystniejszą ofertę Zamawiający uzna ofertę, która otrzyma największą liczbę punktów 

spośród nieodrzuconych ofert. 

 

14. Informacje o sposobie porozumiewania się w postępowaniu. 

W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje należy 

przekazywać pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną. 

- drogą elektroniczną na e-mail: xjacrak@wp.pl 

- pisemnie na adres: Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Stanisława B.M. w Żdanowie, Żdanów 135,  

22-400 Zamość.  

Osobą upoważnioną do kontaktowania się z wykonawcami jest ks. Jacek Rak  

 

15. Umowa. 

Zgodnie z art. 16 Regulaminu udzielania zamówień publicznych:  

1. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia w wyznaczonym przez siebie terminie po upływie 

5 dni od poinformowania o wyborze najkorzystniejszej oferty.  

2. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o 

którym mowa w ust. 1, jeżeli:  

1) złożono tylko jedną ofertę,  

2) nie wykluczono żadnego Wykonawcy,  

3) nie odrzucono żadnej oferty.  

3. W przypadku, gdy Wykonawca odstąpi od podpisania umowy z Zamawiającym, możliwe jest 

podpisanie umowy z kolejnym Wykonawcą, który w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 

uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów.  
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16. Informacje proceduralne.  

Zgodnie z art. 13 Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych: 

1. Przetarg jest ważny, jeżeli wpłynie co najmniej jedna oferta nie podlegająca odrzuceniu.  

2. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może:  

1) żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych dokumentów; 

2) wystąpić do Wykonawcy lub Wykonawców o uzupełnienie niezłożonych lub wadliwych 

dokumentów na potwierdzenie spełniania warunków przetargu, o których mowa w art. 9.  

3) poprawić oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem 

konsekwencji rachunkowych tych poprawek oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty z 

Zapytaniem Ofertowym, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, zawiadamiając o tym 

Wykonawcę.  

3. Zamawiający stosuje art. 13 ust 2 lub bez żądania wyjaśnień ocenia treść złożonych dokumentów, jeżeli 

nie budzą one jego wątpliwości interpretacyjnych lub są oczywiście niezgodne z treścią Zapytania 

ofertowego. 

4. Zamawiający wyklucza z przetargu Wykonawcę, który nie spełnia warunków udziału w przetargu.  

5. Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, jeżeli:  

1) jest niezgodna z niniejszym Regulaminem;  

2) jej treść nie odpowiada treści Zapytania ofertowego;  

3) zawiera błędy w obliczeniu ceny;  

4) Wykonawca złożył więcej niż jedną ofertę.  

6. Zamawiający może odrzucić ofertę Wykonawcy, jeżeli zawiera rażąco niską cenę w stosunku do 

przedmiotu zamówienia.  

7. Zamawiający dokonuje wyboru najkorzystniejszej spośród nieodrzuconych ofert złożonych przez 

Wykonawców spełniających warunki udziału w postępowaniu w oparciu o ustalone w Zapytaniu 

ofertowym kryteria oceny.  

8. Zgodnie z art. 13 Regulaminu informację o wyniku postępowania upublicznia się w taki sposób, w jaki 

zostało upublicznione zapytanie ofertowe. W przypadku upublicznienia polegającego na umieszczeniu 

zapytania ofertowego na stronie internetowej Parafii informację o wyniku postępowania przesyła się do 

Wykonawców, którzy złożyli oferty i umieszcza na stronie internetowej Parafii. Informacja o wyniku 

postępowania powinna zawierać co najmniej nazwę wybranego Wykonawcy. 

9. Zgodnie z art. 15 Regulaminu Udzielania Zamówień Zamawiający unieważnia postępowanie, jeżeli:  

1) nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu; 

2) cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający 

zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;  

3) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub 

wykonanie zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było wcześniej 

przewidzieć;  

4) postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie 

niepodlegającej unieważnieniu umowy;  

5) środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej lub środki krajowe, które Zamawiający 

zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały mu przyznane.  

 
17. Obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO  

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. 






