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Zapytanie ofertowe nr 1/2021/RPOWŚ/3.2 

 
W związku z realizacją projektu pt.: „Dywersyfikacja działalności turystycznej przedsiębiorstwa 
poprzez wprowadzenie nowych usług i przystosowanie bieżących usług do nowych realiów 
rynkowych, w celu poprawy konkurencyjności oraz utrzymania zatrudnienia”, realizowanego w 
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego (Europejski Fundusz 
Rozwoju Regionalnego) na lata 2014 – 2020 Oś priorytetowa: III. Konkurencyjność MŚP dla 
działania: 3.2. Innowacje w MŚP, zapraszamy do udziału w postepowaniu oraz złożenia oferty na 
„Prace budowlane związane z przygotowanie terenu oraz dostawa domków glampingowych na 
terenie kompleksu wypoczynkowego Relaks” 
 
Postępowanie prowadzone jest w trybie oceny i porównania ofert zgodnie z zasadą 
konkurencyjności, opisaną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 
Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020. 
 

I. Zamawiający: 
Karol Strąg Firma Usługowo-Handlowa STRAG, ul. Wczasowa 22, 34-
312 Międzybrodzie Bialskie 
NIP: 65532384535, REGON: 243069578 
Telefon: 600 695 999 
Adres e-mail: kontakt@miedzybrodzie.net.pl 
Adres strony internetowej: www.miedzybrodzie.net.pl 

 
Karol Strąg, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: Karol Strąg Firma Usługowo-
Handlowa STRAG z siedzibą w miejscowości Międzybrodzie Bialskie niniejszym zaprasza do 
złożenia oferty cenowej na realizację zadania: „Dostawa i instalacja 10 domków glampingowych 
oraz prace związane z przygotowanie terenu”, w związku z realizacją projektu pt.: 
„Dywersyfikacja działalności turystycznej przedsiębiorstwa poprzez wprowadzenie nowych usług 
i przystosowanie bieżących usług do nowych realiów rynkowych, w celu poprawy 
konkurencyjności oraz utrzymania zatrudnienia”, realizowanego w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) na 
lata 2014 – 2020 Oś priorytetowa: III. Konkurencyjność MŚP dla działania: 3.2. Innowacje w MŚP.  

 
Sposób upublicznia zapytania ofertowego: 

 

 Strona internetowa wskazana w komunikacie ministra właściwego ds. rozwoju, 
przeznaczona do umieszczania zapytań ofertowych: 
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ 

 Strona internetowa Zamawiającego: www.miedzybrodzie.net.pl 
 

II.   Możliwość składania oferty częściowej: TAK 
III. Możliwość składania oferty wariantowej: TAK 

 
IV. Opis przedmiotu zamówienia: 

 
Przedmiot zamówienia złożony jest z dwóch części: 

http://www.miedzybrodzie.net.pl/
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1. Część 1: Dostawa i instalacja 10 domków glampingowych  
 Przedmiot części 1 zamówienia obejmuje: 
Dostawa i instalacje 10 domków glampingowych, z uwzględnieniem wytycznych zawartych w   
projekcie budowalnym oraz niniejszym zapytaniu ofertowym. Projekt budowlany stanowi 
załącznik do zapytania ofertowego – Załącznik nr 8 – Dokumentacja projektowa  
 

Ogólne wymagania techniczne zamawianych obiektów: 
- Powierzchnia netto jednego domku: 28,76 metrów kwadratowych 
- Ilość domków: 10 sztuk 
- dach dwuspadowy zgodnie z projektem 
- domki parterowe, nie podpiwniczone  
- Połącznie modułów domków zgodnie z projektem budowlanym 
Podłoga  
- Konstrukcja szkieletowa, drewno certyfikowane, konstrukcyjne C24, przekroju 145 x 45 mm 
- Podłoga zabezpieczona płytami OSB z góry i z dołu  
- Impregnacja przeciwwilgociowa podłogi  
- Izolacja termiczna wełną skalną i folią paroizolacyjną i membraną paro-przepuszczalną 
Ściany zewnętrzne  
- Konstrukcja szkieletowa, drewno certyfikowane, konstrukcyjne C24, przekroju 145 x 45 mm 
- Ściany od zewnątrz zabezpieczone płytami OSB oraz wykończone materiałami elewacyjnymi 
- Izolacja termiczna wełną skalną i folią paroizolacyjną i membraną paro-przepuszczalną 
- Wykonanie konstrukcji drewnianej pod montaż okładzin wewnętrznych wraz z wzmocnieniami 
pod punkty elektryczne 
- Montaż okładzin wewnętrznych: panele PCV oraz sklejka  
Dach 
- drewno certyfikowane, konstrukcyjne C24, przekroju 145 x 45 mm 
- Impregnacja przeciwwilgociowa  
- Izolacja termiczna wełną skalną i folią paroizolacyjną i membraną paro-przepuszczalną 
- Montaż deski sufitowej na konstrukcji drewnianej 
- Pokrycie dachu blachą  
- system rynnowy dla dachów dwuspadowych 
- obróbki blacharskie 
Ściany wewnętrzne  
- Konstrukcja szkieletowa 
- Izolacja termiczno-akustyczna  wełną akustyczną.  
- Wykonanie otworów pod drzwi wraz z ryglami 
- Montaż okładzin wewnętrznych: panele PCV oraz sklejka  
Stolarka okienna i drzwiowa  
- Przeszklenie frontowe o wymiarach zgodnie z projektem, zawierające drzwi wejściowe z jednym 
zamkiem, część stałą oraz sekcję uchylną, stolarka PCV, system trzy-szybowy i sześcio-komorowy. 
- Okno o wymiarach zgodnie z projektem. System trzy-szybowy i sześcio-komorowy,  
Dodatkowo 
- Instalacja domków na fundamentach, przygotowanych wcześniej przez Zamawiającego 
- Połącznie modułów domków zgodnie z dokumentacją projektową   
- Wentylacja dachu i elewacji. 2 punkty 
- Rozprowadzenie instalacji elektrycznej według schematu: 24 punkty oraz skrzynka 
bezpiecznikowa 
- Instalacja wodno-kanalizacyjna łazienkowa  
- Instalacja wodno-kanalizacyjna dla aneksu kuchennego 
- Przyłącze prądowe i wodnokanalizacyjne  
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a. Zamawiający wskazuje, że szczegółowe informacje dotyczące sposobu wykonania Części 1 
przedmiotu zamówienia, określa projekt budowlany, który jest integralną częścią zapytania 
ofertowego – Załącznik nr 8 i który będzie Załącznikiem nr 1 do podpisanej Umowy z 
Wykonawcą (Załącznik nr 4 – Wzór Umowy 1).  

b. W sytuacji gdy Wykonawca zdecyduje się na złożenie oferty częściowej na część 1 
przedmiotu zamówienia tj. „ Dostawa i instalacja domków glampingowych”, obowiązuje go 
wzór umowy, stanowiący załączniku nr 4 do niniejszego zapytania: Załącznik nr 4 – Wzór 
Umowy 1.  

c.  Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian w technologii wykonania i 
zastosowanych materiałów, względem projektu budowalnego, pod warunkiem, że 
zastosowane materiały lub technologia, będą spełniały warunki i posiadały parametry 
jakościowe nie gorsze, aniżeli założone w projekcie budowalnym.  Zmiany muszą zostać 
zaakceptowane przez Zamawiającego oraz Kierownika Budowy, w formie pisemnej. 

 
2. Część 2: Prace związane z przygotowanie terenu 

 Przedmiot części 2 zamówienia obejmuje: 
Wykonanie przyłączy wodno-kanalizacyjnych oraz wykonanie chodników komunikacyjnych. 
Wytyczne w zakresie wykonania zamówienia określa niniejsze zapytanie ofertowe oraz kosztorys, 
stanowiący załącznik do zapytania ofertowego: Załącznik nr 7 – Kosztorys prac związanych z 
przygotowaniem terenu. 
 

Ogólne wymagania dotyczące 2 części przedmiotu zamówienia: 
- wykonanie 60 metrów bieżących przyłączy wodnych oraz kanalizacyjnych  
- wykonanie 100 metrów kwadratowych chodnika z płyt chodnikowych 50x50  
 

a. W sytuacji gdy Wykonawca zdecyduje się na złożenie oferty częściowej na część 2 
przedmiotu zamówienia tj. „ Prace związane z przygotowaniem terenu”, obowiązuje go wzór 
umowy, stanowiący załączniku nr 5 do niniejszego zapytania: Załącznik nr 5 – Wzór Umowy  

 
V. Wspólny Słownik Zamówień (CPV):  

a. Nazwa i kod CPV: 44211100-3 – Budynki modułowe i przenośne 
b. Nazwa i kod CPV:  45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych  

obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 
c. Nazwa i kod CPV:  45233260-9 Roboty budowlane w zakresie dróg pieszych 
d. Nazwa i kod CPV:  45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i 

rurociągów do odprowadzania ścieków 
 

VI.  Miejsce i termin realizacji zamówienia:  
- Termin realizacji zamówienia: do dnia 25 czerwca 2021 r. 
-  Rozpoczęcie robót nastąpi w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy i 
przekazania placu budowy. 
- Miejsce realizacji zamówienia: 34-312 Międzybrodzie Bialskie, ul. Sportowa 20, Gmina 
Czernichów, powiat żywiecki, nr działek ewidencyjnych: 1565/3, 1565/6, 1565/8, 1700/3, 
obręb: Międzybrodzie Lipnicki 003. 

 
VII. Dodatkowe warunki i informacje 
1. Zamawiający udostępnia wszelką dokumentacje związaną z przedmiotem zmówienia również 
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do wglądu osobistego, pod adresem: 34-312 Międzybrodzie Bialskie, ul. Sportowa 20  - w 
terminie upublicznienia niniejszego zapytania ofertowego, w dniach od poniedziałku do 
piątku, godzinach od 08:00-16:00.  

2. Wynagrodzenie należne Wykonawcy z tytułu realizacji przedmiotu umowy będzie wypłacane, 
zgodnie z harmonogramem robót, ustalonym przed podpisaniem umowy, z uwzględnieniem 
procentowego zawansowania robót i protokołu przerobowego, zatwierdzonego przez 
Kierownika budowy. 

3. Kierownik Budowy zostanie wskazany i zakontraktowany przez Zamawiającego. 
4. Zaleca się, aby Wykonawca ubiegający się o realizację zamówienia przed złożeniem oferty   

dokonał wizji placu budowy, w celu poznania uwarunkowań prowadzenia robót, za 
uprzednim powiadomieniem Zamawiającego – od poniedziałku do piątku w godzinach od 
8.00 – 16.00. 

5.   Zamawiający informuje, że treść Zapytania ofertowego, w tym Załącznik nr 4 może ulec zmianie 
do momentu składania ofert. W takim przypadku Zamawiający uwzględni w opublikowanym 
zapytaniu ofertowym informację o zmianie zawierającą datę upublicznienia zmienionego 
zapytania ofertowego i opis dokonanych zmian, a w przypadku, gdy zmiany będą miała istotny 
wpływ na treść składanych ofert, wydłuży termin na ich składanie.  

6. Wykonawca może złożyć ofertę na obie części przedmiotu zamówienia lub może złożyć ofertę 
częściową. 

7. Zamawiający oświadcza, że na część zadania wymagającego pozwolenia budowlanego, posiada 
pozwolenie nr WB.6740.1397.2020 

8. Realizacja części 1 przedmiotu zamówienia musi odbyć się zgodnie z dokumentacją projektową, 
opracowaną dla potrzeb niniejszego zadania, zalecaniami nadzoru autorskiego, 
obowiązującymi warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót, aktualnie 
obowiązującymi normami państwowymi i branżowymi, przepisami dozoru technicznego, 
polskim prawem budowlanym wraz z aktami wykonawczymi do niego, innymi obowiązującymi 
przepisami i sztuką budowlaną. 

9. Zakres robót obejmuje również wykonanie przez Wykonawcę wszelkich prac związanych    z 
wymaganiami BHP, organizacją i realizacją umowy bez zakłóceń, zabezpieczenie placu budowy, 
utrzymanie tereny budowy przez cały czas trwania robót w należytym porządku, z 
uwzględnieniem zaleceń udzielonych przez Zamawiającego lub Kierownika budowy  

 
VIII. Termin i sposób złożenia oferty oraz otwarcia ofert. 
 - Termin złożenia oferty: do 29.03.2021 r. do godziny 12.00 
 - Zamawiający będzie rozpatrywał wyłącznie oferty złożone w terminie, Oferty złożone po 
 tym terminie nie będą rozpatrywane (bez względu na przyczynę opóźnienia) i zostaną 
 niezwłocznie zwrócone Wykonawcom. O terminie złożenia oferty decyduje data i godzina 
 wpływu oferty do siedziby Zamawiającego 
 - sposób składania oferty wraz z załącznikami: 

 Na adres mailowy: kontakt@miedzybrodzie.net.pl 

 Osobiście, w siedzibie firmy, to jest: ul. Wczasowa 22, 34-312 Międzybrodzie 
Bialskie 

 Za pomocą bazy konkurencyjności  

 pocztą tradycyjną lub przesyłką kurierską w zamkniętej kopercie opatrując 
dopiskiem: Oferta na: „Dostawa i instalacja 10 domków glampingowych 
oraz prace związane z przygotowanie terenu”, w związku z realizacją 
projektu pt.: „Dywersyfikacja działalności turystycznej przedsiębiorstwa 
poprzez wprowadzenie nowych usług i przystosowanie bieżących usług do 
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nowych realiów rynkowych, w celu poprawy konkurencyjności oraz 
utrzymania zatrudnienia”, realizowanego w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego (Europejski Fundusz 
Rozwoju Regionalnego) na lata 2014 – 2020 Oś priorytetowa: III. 
Konkurencyjność MŚP dla działania: 3.2. Innowacje w MŚP. 
Na adres: Karol Strąg prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: 
Karol Strąg Firma Usługowo-Handlowa STRAG, ul. Wczasowa 22, 34-312 
Międzybrodzie Bialskie 

- Miejsce oraz termin otwarcia ofert: Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29.03.2021 r.  
o godz. 16:00, w siedzibie Zamawiającego. Oferty zostaną sprawdzone przez komisję 
powołaną przez Zamawiającego, po otwarciu i sprawdzeniu ofert zostanie sporządzony 
Protokół komisji, w którym opisane i ocenione będą wszystkie oferty. Wynik zostanie 
podany do oficjalnej informacji. 

 
IX. Wymagane dokumenty 
 Wykonawcy składający Ofertę do Zapytania ofertowego, powinni złożyć: 

 Formularz oferty – załącznik nr 1 

 Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych (załącznik nr 2 do 
niniejszego zapytania ofertowego). 

 Oświadczenie wymagane od Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków 
informacyjnych wynikających z RODO (załącznik nr 3 do niniejszego zapytania 
ofertowego) 

 Dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności 
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na 
sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 500 000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych zero 
groszy). 

 Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji 
działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub 
zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 1 
miesiąc przed upływem terminu składania ofert (Zamawiający dopuszcza wydruki 
pobrane z właściwych stron internetowych). 

 Sporządzony przez Wykonawcę kosztorys ofertowy, osobno dla każdej z części 
zamówienia, zgodny z cenami zaoferowanymi w Formularzu oferty. W przypadku oferty 
częściowej Wykonawca składa jedynie kosztorys dla danej części zadania. 

 Pełnomocnictwo – jeżeli ofertę podpisuje osoba upoważniona 
 

Zaleca się, aby Wykonawca do wskazanych dokumentów, dołączył również dodatkowe 
materiały potwierdzające doświadczenie Wykonawcy, tzw. Referencje, wcześniej 
wykowane projekty oraz w szczególności, materiały budowlano-wykończeniowe, które 
planuje wykorzystać w przypadku realizacji prac budowalnych objętych niniejszym 
zapytaniem ofertowym. 

  
 Wytyczne do złożenia oferty: 

 Oferta wraz z załącznikami należy sporządzić w języku polskim. Każdy złożony dokument 
sporządzony w języku innym niż polski musi być złożony wraz z tłumaczeniem na język polski 
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 Oferta musi być podpisane przez Wykonawcę, tj. osobę/y reprezentujące firmę 
zgodnie z wpisem do rejestru działalności gospodarczej (lub umocowanego 
przedstawiciela Wykonawcy – pełnomocnictwo należy dołączyć do Wniosku o 
dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub Oferty).   

 Oferta musi zawierać cenę brutto w PLN z dokładnością do dwóch miejsc po 
przecinku.  

 W przypadku składania oferty częściowej, Wykonawca w Formularzu oferty musi 
zaznaczyć że oferta jest ofertą częściową  

 Składane w postępowaniu oferty są jawne, z wyjątkiem informacji stanowiących 
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 
r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. 1993 nr 47 poz. 211), jeżeli 
Wykonawca, nie później niż w terminie składania Oferty, zastrzegł, że nie mogą być 
one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę 
przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec jako tajemnicy przedsiębiorstwa: 
nazwy wykonawcy i adresu, ceny, terminu wykonania zamówienia. 

 Jeżeli Oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, powinien 
być umieszczony w osobnym pliku, zastrzeżonym hasłem, pn. „Tajemnica 
przedsiębiorstwa”. Hasło powinno zostać przesłane w oddzielnej wiadomości e-
mail skierowanej na inny adres e-mail niż adres, na który kierowana jest Oferta, tj. 
na adres: karol@miedzybrodzie.net.pl 

 Jeżeli Oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, powinna być 
umieszczona w osobnej wewnętrznej kopercie zatytułowanej „Tajemnica 
przedsiębiorstwa”  

Dodatkowe Informacje: 

 Wykonawca może złożyć jedną Ofertę. Złożenie więcej niż jednej oferty spowoduje 
odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez Wykonawcę. 

 Do formularza należy dołączyć kosztorys ofertowy, który będzie miał znaczenie 
pomocniczo – informacyjne uzasadniające merytorycznie wysokość ceny podanej w 
ofercie. 

 Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 

 Zamawiający dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej. 

 Treść Oferty musi być zgodna z treścią Zapytania ofertowego. 

 Oferta (wraz z załącznikami) musi być sporządzona w sposób czytelny. 

 Cena Oferty musi obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu 
należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji umowy, choćby 
zmieniły się koszty poszczególnych jej składników. 

 Zamawiający odrzuci Ofertę Wykonawcy w przypadku, gdy: 

1) treść jest niezgodna z treścią Zapytania ofertowego, w tym, gdy oferta nie 
odpowiada opisowi przedmiotu zamówienia,  

2) cena zawarta w ofercie jest rażąco niska lub jej złożenie stanowi czyn 
nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji,  

3) Wykonawca złożył nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć 
wpływ na wynik prowadzonego postępowania, 

4) są niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa, 
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5) Wykonawca złożył Ofertę na wykonanie niekompletnego zamówienia w całości 
lub części. 

 Wykonawca jest związany Ofertą przez okres 90 dni. Zamawiający może wezwać 
wykonawców do przedłużenia terminu związania Ofertą 

 Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania szczegółowych informacji i wyjaśnień 
od wykonawców, dotyczących wszystkich elementów złożonej Oferty 

 Zaleca się, aby strony Oferty były trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane. 

 Wszystkie składane przez Wykonawcę dokumenty powinny zostać złożone w formie 
oryginałów lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez 
Wykonawcę poprzez opatrzenie każdej strony kopii dokumentów klauzulą „Za 
zgodność z oryginałem”, aktualną datą oraz własnoręcznym podpisem Wykonawcy. 
Powyższy sposób poświadczenia za zgodność dotyczy każdej strony dokumentu 
osobno, przedstawianego jako kserokopia. Potwierdzenia za zgodność dokonuje 
osoba do tego upoważniona, którą podpisuje ofertę. 

 Wybrany Wykonawca będzie zobowiązany przed podpisaniem umowy do 
przedstawienia oryginałów dokumentów poświadczonych za zgodność z oryginałem. 

 Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany osób dedykowanych do realizacji 
zamówienia, na etapie realizacji Umowy, o ile Wykonawca przedstawi osoby, które 
spełniają wymogi określone w Zapytaniu ofertowym i zostaną one zaakceptowane 
przez Zamawiającego zgodnie z trybem wskazanym w Umowie. 

 Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji lub do zmiany określonego zakresu 
robót, z powodów niezależnych od Zamawiającego albo z powodu wystąpienia 
czynników siły wyższej, bez konieczności wypłaty odszkodowania dla Wykonawcy lub 
wprowadzenia robót zamiennych, za powiadomieniem Wykonawcy złożonym z 
odpowiednim wyprzedzeniem, w formie pisemnej pod rygorem nieważności 

 Szczegółowe warunki realizacji przedmiotu zamówienia określa wzór umowy, 
stanowiący załącznik nr 4 do niniejszego zapytania ofertowego. 
 

X. Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia na roboty budowlane stanowiące przedmiot 
umowy, co najmniej 12 miesięcy rękojmi i gwarancji. W okresie rękojmi i gwarancji Wykonawca 
będzie zobowiązany do nieodpłatnego usuwania wad i usterek ujawnionych po odbiorze 
końcowym przedmiotu zamówienia, które wynikną z nieprawidłowego wykonania przedmiotu 
zamówienia albo jego części, lub z jakiegokolwiek działania lub zaniedbania Wykonawcy. 
Rzeczywisty okres rękojmi i gwarancji (nie krótszy niż 12 miesięcy) zostanie ustalony na podstawie 
oświadczenia Wykonawcy zawartego w ofercie. Okres rękojmi i gwarancji rozpoczyna się z dniem 
podpisania bezusterkowego Protokołu odbioru, będącego zał. nr 8 do Umowy  

 
XI. Podana przez Wykonawcę cena ofertowa jest wynagrodzeniem ryczałtowym. Uznaje się, że 
cena oferty w całości pokrywa wynagrodzenie Wykonawcy, za które zobowiązuje się on wykonać 
całość przedmiotu zamówienia, w tym również wszelkie inne koszty towarzyszące wykonaniu 
robót. Kosztorys ofertowy sporządzony przez Wykonawcę będzie miał znaczenie pomocniczo – 
informacyjne uzasadniające merytorycznie wysokość ceny podanej w ofercie. Ewentualne 
pominięcia lub braki w kosztorysie ofertowym nie będą stanowiły podstawy do żądania 
dodatkowego wynagrodzenia i przyjmuje się, że Wykonawca zobowiązuje się wykonać wszystkie 
roboty opisane w dokumentacji w cenie ryczałtowej. 
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XII. W przypadku gdy Wykonawca złoży ofertę na całość zamówienia, jednak w wyniku oceny 
jego oferta okaże się najkorzystniejsza tylko w jednej z części zamówienia, Wykonawca 
zobowiązuje się do podpisania umowy i zrealizowania prac, w części w której jego oferta 
okazała się najkorzystniejsza. 

 
XIII. Wykonawca składający ofertę, jednocześni oświadcza, że zapoznał się z wzorami umowy 

(załączniki nr 4 oraz 5 do zapytania ofertowego) dotyczącymi poszczególnych części 
przedmiotu zamówienia i akceptuje ich treść oraz w przypadku wyboru oferty Wykonawcy w 
całości, zobowiązuje się do podpisania obu umów lub w przypadku oferty częściowej, do 
podpisania umowy, związanej z odpowiednią częścią przedmiotu zamówienia. 

 
XIV. Zamawiający dla każdej części zamówienia może podpisać tylko jedną umowę z jednym 

lub maksymalnie dwoma Wykonawcami. 

 
XV. Warunki udziału w postępowaniu: 
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się następujący Wykonawcy: 

a) osoby fizyczne, 
b) osoby prawne, 
c) jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którzy: 
d) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej, która zapewnia prawidłowe wykonanie 

robót budowlanych objętych niniejszym zapytaniem, tj.: 
wykażą, że posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie 
mniejszą niż 500 000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych zero groszy). 

 Powyższy warunek będzie weryfikowany na podstawie składanych przez Wykonawcę: 
dokumentów potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności 
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na 
sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 500 000,00 zł (słownie: pięćset  tysięcy złotych zero 
groszy). 

e) nie są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. 
O  udzielenie zamówienia mogą ubiegać się  wyłącznie Wykonawcy,  którzy nie są powiązani    
z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. W celu uniknięcia konfliktu interesów 
zamówienia nie mogą być udzielne podmiotom powiązanym osobowe lub kapitałowo. 
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między 
beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu 
beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z 
przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w 
szczególności na: 
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów 

prawa lub nie został określony przez IZ PO, 
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 

pełnomocnika, 
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, 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. 

e) Powyższy warunek dotyczący braku powiązań kapitałowych lub osobowych weryfikowany 
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będzie na podstawie oświadczenia Wykonawcy – według wzoru stanowiącego załącznik nr 
2 do niniejszego zapytania ofertowego. 

f) W   przypadku  złożenia  oferty  przez   Wykonawcę  powiązanego  osobowo  lub  kapitałowo    
z Zamawiającym, zostanie on wykluczony z udziału w postępowaniu. 

 
2. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu poprzez 

zastosowanie kryterium spełnia – nie spełnia, tj. zgodnie z zasadą, czy dokumenty zostały 
dołączone do oferty i czy spełniają określone w zapytaniu ofertowym wymagania. Brak 
któregokolwiek z wymaganych oświadczeń lub dokumentów lub załączenie ich w niewłaściwej 
formie lub niezgodnie z wymaganiami określonymi w zapytaniu ofertowym, będzie skutkowało 
odrzuceniem oferty Wykonawcy, z wyjątkiem wystąpienia powiązań kapitałowych lub 
osobowych między Wykonawcą a Zamawiającym/Partnerem projektu, kiedy to Wykonawca 
zostanie wykluczony z udziału w postępowaniu. 

3. Zamawiający na etapie przed podpisaniem umowy z wybranym w postępowaniu ofertowym 
Wykonawcą, może żądać przedstawienia od Wykonawcy dodatkowych dokumentów 
potwierdzających zgodność oświadczeń ze stanem faktycznym. 

 
XVI. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie (waga) 
1. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą, zgodnie z poniższymi kryteriami wyboru, 

obowiązującymi dla obu części przedmiotu zamównieani: 
Kryterium I. Cena: 80% 
Kryterium II. Długość okresu rękojmi i gwarancji na roboty budowlane: 20% 
Wyszczególnienie 
Znaczenie 
Kryterium I – 80% 
Cena brutto za realizację przedmiotu zamówienia 
Kryterium II – 20% 
Długość okresu rękojmi i gwarancji  
 
Sposób oceny ofert: 
Ocenie podlegają jedynie oferty złożone przez Wykonawców niewykluczonych z ubiegania się 
o udzielenie zamówienia, które następnie nie zostały odrzucone (zostały złożone w 
terminie i spełnią wymogi określone w zapytaniu ofertowym). 

 Zamawiający dokona oceny poszczególnych ofert w Kryterium I Cena (brutto za 
realizację  przedmiotu zamówienia) – stosując poniższe zasady: 

Oferta z najniższą ceną otrzyma 80,00 punktów, pozostałe oferty otrzymują ilość punktów 
wyliczoną według następującego wzoru: 
najniższa cena brutto za realizację przedmiotu zamówienia wynikająca ze złożonych ofert 
C =  x 80 pkt 
cena brutto za realizację przedmiotu zamówienia oferty badanej 
Maksymalna liczba punktów jakie może otrzymać oferta w Kryterium Cena wynosi: 80 punktów. 

 Zamawiający dokona oceny poszczególnych ofert w Kryterium II Długość okresu 
gwarancji jakości i rękojmi na roboty budowlane – stosując poniższe zasady: 

Oferta z rękojmią i gwarancją w przedziale od 12 do 18 miesięcy – otrzyma 4 pkt 
Oferta z rękojmią i gwarancją w przedziale od 19 do 24 miesięcy – otrzyma 8 pkt 
Oferta z rękojmią i gwarancją w przedziale od 25 do 31 miesięcy – otrzyma 12 pkt 
Oferta z rękojmią i gwarancją w przedziale od 32 do 36 miesięcy – otrzyma 16 pkt  
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Oferta z rękojmią i gwarancją w przedziale od 36 do 96 miesięcy – otrzyma 20 pkt 
Maksymalna liczba punktów jakie może otrzymać oferta w tym Kryterium Długość okresu 
rękojmi i gwarancji  wynosi: 20 punktów. 

 
Zamawiający zastrzega, że długość okresu rękojmi i gwarancji na roboty budowlane musi być 
liczbą całkowitą wyrażoną w miesiącach - nie mniejszą jednak niż 12 miesiący i nie większą niż 96 
miesięcy. Oferty z gwarancją jakości i rękojmią dłuższą niż 96 miesięcy dla celów oceny w tym 
kryterium będą traktowane jednolicie poprzez uznanie, że zawierają najdłuższą gwarancję jakości 
i rękojmie (tj. 96 miesiące). W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę okresu gwarancji 
jakości i rękojmi krótszego niż 12 miesiące, Zamawiający odrzuci ofertę, gdyż jej treść nie 
odpowiada treści zapytania ofertowego. Natomiast w przypadku, w którym Wykonawca nie 
wskaże długości okresu gwarancji jakości i rękojmi na roboty budowlane, Zamawiający uzna, że 
Wykonawca udziela gwarancji jakości i rękojmi na 12 miesiące – w takim wypadku Wykonawca 
otrzyma 0 punktów w kryterium Długość okresu rękojmi i gwarancji na roboty budowlane.  

 
2. Łączna ocena ofert: 
1. Punkty uzyskane przez Wykonawcę w zakresie poszczególnych części przedmiotu 

zamówienia, w łącznej ocenie oferty w Kryterium I - Cena, Kryterium II - Długość okresu 
gwarancji jakości i rękojmi , zostaną dodane do siebie i na tej podstawie zostanie obliczona 
łączna ocena oferty dla poszczególnych części przedmiotu zamówienia. Oferta dla 
poszczególnych części, w łącznej ocenie oferty może uzyskać maksymalnie 100 pkt. 

2. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta uzyska największą ilość 
punktów w łącznej ocenie ofert dla poszczególnych części przedmiotu zamówienia (łączna 
suma punktów uzyskanych przez Wykonawcę w Kryterium I - Cena, Kryterium II - Długość 
okresu gwarancji jakości i rękojmi). Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po 
przecinku. 

3. Zgodnie z pkt. XII, w przypadku gdy Wykonawca złoży ofertę na całość zamówienia, jednak 
w wyniku oceny jego oferta okaże się najkorzystniejsza tylko w jednej z części zamówienia, 
Wykonawca zobowiązuje się do podpisania umowy i zrealizowania prac, w części w której 
jego oferta okazała się najkorzystniejsza. 

4. W przypadku odmowy podpisania umowy przez wybranego Wykonawcę, Zamawiający 
może zawrzeć umowę z Wykonawcą, który spełnia wymagania zapytania ofertowego i 
którego oferta uzyskała kolejno najwyższą liczbę punktów. 
 

XVII. Sposób oceny ofert: 
1. Zamawiający dokona oceny ofert pod względem formalnych oraz zgodnie z treścią 

niniejszego zapytania ofertowego. W przypadku, gdy oferta nie będzie spełniać 
któregokolwiek z wymogów formalnych określonych i wyszczególnionych w niniejszym 
zapytaniu ofertowym, lub zostanie złożona po terminie, zostanie odrzucona (za wyjątkiem 
powiązań kapitałowych lub osobowych pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą, których 
wystąpienie powoduje wykluczenie Wykonawcy z udziału w postępowaniu). Wykonawcy z 
tego tytułu nie przysługują żadne roszczenia. 

2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów. 
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo negocjacji z Wykonawcą, który złożył ofertę, jeżeli 

zaoferowana cena przekroczy wielkość środków przeznaczonych na sfinansowanie 
zamówienia. 

4. Jeżeli nie będzie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że zostały złożone 
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oferty o takiej samej cenie brutto, Zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli te 
oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. 
Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż 
zaoferowane pierwotnie w złożonych ofertach. 

5. W toku oceny i badania ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień 
dotyczących treści złożonych ofert i załączonych dokumentów oraz może wzywać o 
uzupełnienie dokumentów. 

6. Jeżeli cena oferty wyda się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzić 
będzie wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia 
zgodnie z wymaganiami  określonymi  w  niniejszym  zapytaniu  ofertowym,  w  
szczególności w przypadku gdy cena będzie niższa o 30% od wartości zamówienia lub 
średniej arytmetycznej cen wszystkich ofert, Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy 
o udzielenie wyjaśnień w określonym terminie dotyczących elementów oferty mających 
wpływa na wysokość ceny. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, 
spoczywa na wykonawcy. Zamawiający oceniając wyjaśnienia, bierze pod uwagę 
obiektywne czynniki, w szczególności oszczędność metody wykonania zamówienia, wybrane 
rozwiązania techniczne, wyjątkowo sprzyjające warunki wykonania zamówienia dostępne 
dla Wykonawcy, oryginalność projektu wykonawcy. Zamawiający odrzuca ofertę 
Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z 
dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do 
przedmiotu zamówienia. 

7. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu zostaną poinformowani o wyniku postępowania 
na stronie internetowej Zamawiającego: www.miedzybrodzie.net.pl oraz na stronie Bazy 
konkurencyjności 

8. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający poinformuje wybranego 
Wykonawcę o terminie oraz sposobie podpisania umowy oraz zamieści ogłoszenie o 
wyborze na bazie konkurencyjności i stronie internetowej Zamawiającego.  

 
XVIII. Określenie warunków zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego 
postępowania o udzielenie zamówienia: 

1. Dopuszczalne będą zmiany postanowień umowy, zarówno termin wykonania umowy, 
termin płatności, wysokość wynagrodzenia jak i technologia wykonania prac 
budowlanych, wynikające w szczególności z: 

 zmiany jakichkolwiek rozporządzeń i przepisów i innych dokumentów, w tym dokumentów 
programowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego (Europejski 
Fundusz Rozwoju Regionalnego) na lata 2014 – 2020 Oś priorytetowa: III. Konkurencyjność MŚP 
dla działania: 3.2. Innowacje w MŚP. 

 siły wyższej polegającej na nieprzewidzianych wydarzeniach będącym poza kontrolą oraz gdy 
w chwili zawarcia umowy niemożliwe było przewidzenie zdarzenia i jego skutków, które wpłynęły 
na zdolność strony do wykonania umowy, oraz gdy niemożliwe było uniknięcie samego zdarzenia 
a także jego skutków. W celu uniknięcia wątpliwości Strony uzgadniają, że epidemia wywołana 
wirusem COVID-19 nie stanowi siły wyższej, lecz decyzje władzy lub administracji publicznej 
związane z epidemią mogą być siłą wyższą, jeżeli mają wpływ na realizację przedmiotu umowy. 

 konieczności wykonania jakichkolwiek robót nieprzewidzianych które będą niezbędne do 
prawidłowego wykonania i zakończenia robót objętych umową podstawową; 

 konieczność wykonania robót dodatkowych, które Zamawiający zleci pisemnie Wykonawcy; 

 koniecznością zaniechania (do 10%) niektórych robót, gdy w trakcie realizacji umowy wystąpią 

http://www.miedzybrodzie.net.pl/
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okoliczności powodujące, że niecelowe będzie wykonanie pełnego zakresu robót zgodnie z 
dokumentacją projektową; 

 nieotrzymania w terminie dofinansowania przez Zamawiającego. 
2. Zmiany terminu wykonania umowy, wysokości wynagrodzenia oraz technologii prac mogą 

wynikać również z panującej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej epidemii oraz 
nieprzewidzianych na chwilę obecną jej skutków. 

3. Zmiany organizacyjne polegające na zmianie osób, podwykonawców, grup wykonawców 
i innych podmiotów współpracujących przy realizacji zamówienia można dokonać pod 
warunkiem, że ich uprawnienia, potencjał ekonomiczny, wykonawczy i doświadczenie 
nie są gorsze od tych, jakie posiadają podmioty zamieniane. Zmiany te mogą nastąpić z 
przyczyn organizacyjnych pod warunkiem, że osoby podwykonawcy, grupy wykonawców 
i innych podmiotów spełniają wszystkie wymogi wynikające z zapytania ofertowego i 
złożonej oferty. 

 
XIX. Podpisanie umowy nastąpi w terminie do 3 dni od ogłoszenie wyników zapytania 
ofertowego. 
 
XX. Sposób komunikowania się z Zamawiającym 

1. Osoba uprawniona do komunikowania się z wykonawcami: Karol Strag, e-
mail:kontakt@miedzybrodzie.net.pl, tel. +48 600 695 999 

2. Pytania do Zapytania ofertowego należy przesyłać na adres e-mail, telefonicznie lub na 
miejscu w siedzibie firmy, po wcześniejszym telefonicznym umówieniu spotkania.  

XXI. Informacje dodatkowe z treścią klauzuli informacyjnej z art. 13 RODO w celu związanym z 
postępowaniem o udzielenie zamówienia. 
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 przetwarzanie danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej ,,RODO”, informuję, że: 

 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Karol Strąg, prowadząca działalność 

gospodarczą pod firmą: Karol Strąg Firma Usługowo-Handlowa STRAG, ul. Wczasowa 22, 

34-312 Międzybrodzie Bialskie wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, NIP: 5532384535 REGON: 43069578, telefon: 

600 695 999 adres e-mail: kontakt@miedzybrodzie.net.pl, adres strony internetowej: 

www.miedzybrodzie.net.pl  

 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. C RODO w celu 

związanym z postępowaniem nr 2021-15819-36870 o udzielenie zamówienia 

prowadzonego w trybie zapytania ofertowego, z zachowaniem obowiązującej zasady 

konkurencyjności określonej w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w 

ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 

Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, dot. Wykonania projektu: 

„Dostawa i instalacja 10 domków glampingowych oraz prace związane z przygotowanie 

terenu”, w związku z realizacją projektu pt.: „Dywersyfikacja działalności turystycznej 

przedsiębiorstwa poprzez wprowadzenie nowych usług i przystosowanie bieżących usług 

do nowych realiów rynkowych, w celu poprawy konkurencyjności oraz utrzymania 

zatrudnienia”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

mailto:kontakt@miedzybrodzie.net.pl,
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Województwa Śląskiego (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) na lata 2014 – 2020 

Oś priorytetowa: III. Konkurencyjność MŚP dla działania: 3.2. Innowacje w MŚP. 

 Pani/Pana dane osobowe w celach archiwizacyjnych będą przechowywane przez okres 

realizacji, trwałości oraz okres przechowywania dokumentacji związanej z realizacją 

projektu pn. „Dostawa i instalacja 10 domków glampingowych oraz prace związane z 

przygotowanie terenu”, w związku z realizacją projektu pt.: „Dywersyfikacja działalności 

turystycznej przedsiębiorstwa poprzez wprowadzenie nowych usług i przystosowanie 

bieżących usług do nowych realiów rynkowych, w celu poprawy konkurencyjności oraz 

utrzymania zatrudnienia”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Śląskiego (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) na 

lata 2014 – 2020 Oś priorytetowa: III. Konkurencyjność MŚP dla działania: 3.2. Innowacje 

w MŚP. 

 Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą 

profilowane. 

 Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana 
dotyczących jest wymogiem, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia prowadzonego w oparciu o zasadę konkurencyjności. 

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

 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 narusza przepisy RPDO. 

 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 których mowa w art. 20 RODO, 
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych 
osobowych, gdyż podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 
1 lit. C RODO. 
 

Załączniki do zapytania ofertowego: 
1. Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy. 
2. Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych. 

3. Załącznik nr 3 – Oświadczenie wymagane od Wykonawcy w zakresie wypełnienia  

obowiązków informacyjnych wynikających z RODO. 

4. Załącznik nr 4 – Wzór Umowy 1 
5. Załącznik nr 5 – Wzór Umowy 2 

6. Załącznik nr 6 – Protokół odbioru 

7. Załącznik nr 7 -  Kosztorys prac związanych z przygotowaniem terenu 

8. Załącznik nr 8 – Dokumentacja projektowa   
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