Fundacja Dziedzictwo Nadbużańskie,
ul. Kręta 4,
Kuligów 05-254
KRS 0000257909, NIP 125-13-94-907, REGON 140620820
Numer konta: 30 1600 1462 1814 5314 9000 0001
Tel. 604-445-524; e-mail: skansen@powiatwolominski.pl

Kuligów, dnia 18 grudnia 2018

Zamawiający:
Fundacja Dziedzictwo Nadbużańskie,
ul. Kręta 4,
Kuligów 05-254

Zapytanie ofertowe nr 1/PORYBY/FDN

1. Opis przedmiotu zamówienia:
Usługa modernizacji 160,42 metrów kwadratowych poszycia dachowego, dwuspadowego,
wysokość kalenicy do 7 metrów, wraz z zapewnieniem wszystkich niezbędnych materiałów
i narzędzi technicznych do jej wykonania.
Zakres prac do wykonania:
I.
Rozebranie pokrycia dachowego ze strzechy trzcinowej nienadającej się do użytku
– powierzchnia wykonywanych robót do 200 m2
II.
Łacenie połaci dachowych z tarcicy nasyconej z wykorzystaniem łat iglastych
nasyconych
III.
Pokrycie dachu stodoły strzechą trzcinową wraz z niezbędnymi obróbkami
Modernizowany obiekt znajduje się na terenie „Skansenu w Kuligowie” adres pocztowy
Kuligów Kręta 4.
Zamawiający dopuszcza możliwość rozliczenia ewentualnych robót zamiennych oraz
dodatkowych wykraczających poza zakres zamówienia podstawowego, których wcześniej
nie można było przewidzieć, konieczność ich pojawiła się w trakcie realizacji robót, a ich
realizacja jest niezbędna do prawidłowego wykonania zamówienia podstawowego.
Rysunki techniczne stanowiące element zgłoszenia budowlanego obrazujące przedmiot
zamówienia w wersji papierowej znajdują się w siedzibie Zamawiającego i dostępne są po
wcześniejszym umówieniu telefonicznym +48 604 455 524
2. Warunki udziału w postępowaniu
Wykonawcy ubiegający się o zamówienie muszą spełniać niżej wymienione warunki w
postępowaniu:
I.
posiadać uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności objętych
przedmiotem zamówienia
II.
posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie w wykonywaniu podobnych zamówień
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III.
IV.
V.

dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonywania
przedmiotu zamówienia
nie są powiązane osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym;
Wykonawca udzieli gwarancji nie krótszej niż 36 miesięcy na wykonane usługi i
roboty będące przedmiotem zapytania. Okres gwarancji liczony będzie od dnia
podpisania protokołu końcowego odbioru

3. Kryteria oceny ofert.
Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:
I.
Cena 80 pkt.
II.
Deklarowany czas wykonania usługi liczony jako ilość dni roboczych od
podpisania umowy 20 pkt
Ocena kryterium I.
Liczba punktów = najniższa zaoferowana cena netto/cena w badanej ofercie x 80
Maksymalna ilość punktów do zdobycia 80.
Ocena kryterium II.
Liczba punktów = najkrótszy deklarowany czas wykonania usługi liczony jako ilość dni
roboczych od podpisania umowy/ deklarowany czas wykonania usługi liczony jako ilość dni
roboczych od podpisania umowy deklarowany przez oferenta x 20
Maksymalna ilość punktów do zdobycia 20
Maksymalna ilość punktów do zdobycia z obu kryteriów 100
4. Informacje na temat zakresu wykluczenia
Wykluczeniu będzie podlegać oferta z zaistnieniem podejrzenia powiązania kapitałowego lub
osobowego 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 w
szczególności:
I.
uczestniczenie w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej
II.
posiadanie co najmniej 10% udziałów lub akcji;
III.
pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika;
IV.
pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub
powinowactwa w linii prostej;
V. pozostawanie z oferentem w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to
budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób (np. pokrewieństwo
lub powinowactwo w linii prostej pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej
do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia opieki lub kurateli)
5. Informacja o ofertach podlegających odrzuceniu:
Zamawiający odrzuci ofertę w przypadku gdy:
I.
treść oferty nie odpowiada treści zapytania ofertowego
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II.
III.

oferta została złożona po terminie
oferta złożona nie spełnia warunków określonych w zapytaniu ofertowym

6. Informacja o unieważnieniu postępowania
Zamawiający unieważni postępowanie w przypadku braku złożenia co najmniej dwóch ofert
zgodnych z zapytaniem ofertowym.
7. Termin i sposób składania ofert w odpowiedzi na zapytanie :
Oferta na wypełnionym formularzu, stanowiącym załącznik 1 do niniejszego zapytania
powinna wpłynąć do Zamawiającego najpóźniej w dniu:
10.01.2019, godz. 15:00 listem poleconym, pocztą kurierska, złożona osobiście w siedzibie
Zamawiającego lub na adres poczty elektronicznej: skansen@powiatwolominski.pl
8. Termin realizacji zamówienia:
Zamawiający przewiduje, że umowa z wybranym wykonawcą zostanie podpisana nie później
niż do dnia 17 stycznia (maksymalnie 7 dni od terminu składania ofert)
Termin realizacji usługi do dnia 22.02.2019

Wojciech Urmanowski,
Prezes Fundacji Dziedzictwo Nadbużańskie
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Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego
....................................................
(Miejscowość, data)

....................................................
(Pełna nazwa Oferenta)

....................................................
(Dane teleadresowe)

Fundacja Dziedzictwo Nadbużańskie,
ul. Kręta 4,
Kuligów 05-254
Oferta na usługę modernizacji poszycia dachowego,
zgodnie z zapytaniem ofertowym nr 1/PORYBY/FDN
Oferuję wykonanie całości usługi będącej przedmiotem zamówienia, zgodnie z wymogami opisu
przedmiotu zamówienia, za kwotę w wysokości:
Brutto…….................................................................................................... zł,
słownie ……................................................................................................ zł.,
w tym podatek VAT ……............................................................................zł,
1. Oświadczam/y, że zaoferowana cena obejmuje cały zakres przedmiotu zamówienia wskazanego
w zapytaniu ofertowym, uwzględnia wszystkie wymagane opłaty i koszty niezbędne do
zrealizowania całości przedmiotu zamówienia, bez względu na okoliczności i źródła ich
powstania.
2. Oświadczam/y, że zapoznaliśmy się z zapytaniem ofertowym i nie wnosimy do niego zastrzeżeń
oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.
3. Oświadczam, że zawarte w „zapytaniu ofertowym" warunki realizacji usługi akceptuję i
zobowiązuję się w przypadku przyjęcia mojej propozycji do zawarcia umowy na ww.
warunkach.
4. Oświadczam/y, że zaoferowana w ofercie kwota jest ceną ryczałtową i obejmuje wykonanie
całości przedmiotu zamówienia, łącznie z ryzykiem i odpowiedzialnością za prawidłowe
oszacowanie wszystkich kosztów.
5. Oświadczam/y, że posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję potencjałem
technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
6. Oświadczam/y, że znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia.
7. Osoba uprawniona do kontaktów ws. oferty:

………………………………………………………………………………………
(imię i nazwisko, nr telefonu)

….....................................................................
Pieczątka i podpis osoby upoważnionej
do reprezentowania oferenta

