Augustów, dn. 18.01.2022 r.
Zapytanie ofertowe nr 1/2022

1. Informacje ogólne
Niniejszym zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na budowę regionalnego obiektu usługowego
„Stodoła biesiadna” w Augustowie według załączonego przedmiaru robót (Załącznik nr 1).
Inwestycja realizowana w Augustowie, ul. Konwaliowa 2 przez Przedsiębiorstwo Turystyczne SZOT
Agnieszka M. Zyzało.
Zamówienie jest realizowane w ramach projektu na operacje w zakresie działania „Realizacja lokalnych
strategii rozwoju kierowanych przez społeczność" w ramach Priorytetu 4 "Zwiększenie zatrudnienia i
spójności terytorialnej', objętego Programem Operacyjnym "Rybactwo i Morze" na lata 2014-2020, z
wyłączeniem projektów grantowych.

2. Zamawiający
Przedsiębiorstwo Turystyczne SZOT Agnieszka M. Zyzało
16-300 Augustów, ul. Konwaliowa 2
NIP 8461019711

3. Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiot zamówienia obejmuje budowę regionalnego obiektu usługowego „Stodoła biesiadna” w
Augustowie według załączonego przedmiaru robót (Załącznik nr 1).
Informujemy, iż dokumentacja projektowa jest dostępna dla oferentów w siedzibie firmy.
Na życzenie oferenta istnieje możliwość przeprowadzenia wizji lokalnej na terenie planowanej inwestycji
po wcześniejszym uzgodnieniu.
Wszelkie użyte w dokumentacji projektowej i przedmiarach materiały, urządzenia i technologie z
podanymi nazwami własnymi lub wskazującymi producenta, należy traktować wyłącznie jako przykładowe.
Dopuszczalne jest zastosowanie równoważnych materiałów, urządzeń lub technologii o analogicznych
parametrach technicznych i jakościowych.

4. Termin realizacji zamówienia
31.03.2023 r.

5. Warunki udziału w postępowaniu
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się oferenci, którzy spełniają następujące warunki:
− Akceptują treść zapytania i załączników bez zastrzeżeń.
− Dysponują osobami posiadającymi kwalifikacje i doświadczenie odpowiednie do funkcji, jakie zostaną
im powierzone przy realizacji niniejszego zamówienia.
− W ostatnich 3 latach wykonali prace tożsame lub podobne co do rodzaju z przedmiotem zamówienia.
Ocena spełnienia tego warunku zostanie dokonana na podstawie przedstawienia oświadczenia.
− Oferent oświadczy, że nie posiada zaległości z opłacaniem podatków i składek na obowiązkowe
ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.

6.

Wykluczenia
W celu zachowania konkurencyjnego wyboru wykonawcy Zamawiający nie może udzielić zamówienia
podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo. W związku z czym Oferent zobowiązany jest do

dostarczenia wraz z ofertą oświadczenia stanowiącego o braku powiązań kapitałowych lub osobowych do
niniejszego zapytania ofertowego (Załącznik nr 4).
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, polegające w szczególności na:
− uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
− posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
− pełnienia funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
− 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.

7.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Oferenta
− Parafowany przedmiar robót z wyceną każdej pozycji załączonego przedmiaru. (Załącznik nr 1).
− Oferta przygotowana na formularzu ofertowym załączonym do zapytania ofertowego (Załącznik nr 2).
− Oświadczenia będące załącznikami do zapytania ofertowego (Załącznik nr 3 i 4).
− Parafowana treść zapytania ofertowego.
Wszystkie strony oferty muszą być parafowane przez Oferenta.

8.

Dodatkowe warunki i zmiany umowy
1. Oferent potwierdzi datę otrzymania zapytania ofertowego w formie oświadczenia (Załącznik nr 3).
2. W przypadku konieczności wykonania innych prac wykraczających poza zakres zamówienia
podstawowego, których konieczność wykonania pojawiła się w trakcie realizacji robót, a ich wykonanie
jest niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia podstawowego inwestor przewiduje
możliwość zawarcia stosownego aneksu do umowy z wykonawcą.
3. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do
treści oferty w wyniku zmiany umowy o dofinansowanie oraz w przypadku nieprzewidzianych zdarzeń
w momencie dokonywania wyboru oferty, a w szczególności nieprzewidzianych zdarzeń losowych.

9.

Odrzucenie oferty
Odrzuceniu podlegają oferty:
− których treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego,
− złożone przez oferenta, który nie spełnia warunków, określonych w zapytaniu ofertowym,
− które zostały złożone po wyznaczonym terminie na składanie ofert,
− złożone przez oferenta podlegającego wykluczeniu w związku z istnieniem powiązań osobowych lub
kapitałowych,
− niekompletne, niedopuszczalne jest składanie ofert częściowych.

10. Unieważnienie postępowania
Zamawiający unieważni postępowanie, gdy cena najkorzystniejszej oferty przewyższy kwotę, którą
nabywca może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia lub postępowanie obarczone jest wadą
uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy.
Zamawiający unieważni postepowanie w przypadku braku złożenia co najmniej dwóch ofert zgodnych z
zapytaniem ofertowym.

11.

Rozstrzygnięcie postępowania ofertowego

Zamawiający skontaktuje się z wybranym oferentem po zakończeniu postępowania ofertowego.
Informacja o wyniku postępowania zostanie opublikowana na stronie internetowej Zamawiającego
www.szot.pl

12.

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
Cena brutto - 90%
Gwarancja - 10%
Oceniana oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość punktów wynikających z
kryteriów oceny oferty, wyliczanych na podstawie następujących wzorów:
1. Cena brutto oferty
CN
C = ---------------------------- x 100 x 90%
CO
Gdzie: C - oznacza liczbę punktów uzyskanych w kryterium cena oferty brutto (z dokładnością do dwóch
miejsc po przecinku), 1 % = 1 pkt CN - oznacza cenę brutto najtańszej z ofert, CO - oznacza cenę brutto
ocenianej oferty.
2. Zadeklarowana gwarancja (max. 10 pkt)
− 5 lat - 10 pkt
− 4 lata - 8 pkt
− 3 lata - 6 pkt
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska łącznie (pkt 1 i pkt 2) największą liczbę punków
obliczoną według wzoru.

13.

Termin składania ofert
Od 19.01.2022 r. do 28.01.2022 r. do godziny 10:00.

14.

Miejsce i sposób składania ofert
Przedsiębiorstwo Turystyczne SZOT ul. Konwaliowa 2, 16-300 Augustów
W wersji papierowej, w zamkniętej kopercie, w siedzibie Zamawiającego (liczy się data wpływu) lub drogą
elektroniczną na adres email: marketing@szot.pl.

15.

Osoba do kontaktu
Agnieszka Zyzało, tel. 505205375, marketing@szot.pl.

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego nr 1/2022
FORMULARZ OFERTY
W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 1/2022 składamy ofertę na prace związane z budową regionalnego
obiektu usługowego „Stodoła biesiadna” w Augustowie.
1.

Nazwa i adres Oferenta oraz dane rejestrowe:

..........................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................

NIP: ................................................................................
2.

Imię i nazwisko oraz telefon i e-mail osoby upoważnionej do występowania w imieniu oferenta:

..........................................................................................................................................................................................................................

Nr tel: ................................................................................
3.
Wartość oferty:
Zadanie 1.
− Prace związane z budową regionalnego obiektu usługowego „Stodoła biesiadna” w Augustowie
Cena brutto: ..............................................................
(słownie: .......................................................................................................................................................................................)
Cena netto: ................................................................
4.
5.

Gwarancja: .................................................
Ważność oferty: Oferta ważna 30 dni

Oświadczenia:
1) Oświadczam, iż zapoznałem się z treścią zapytania ofertowego, nie wnoszę żadnych zastrzeżeń oraz
uzyskałem niezbędne informacje do przygotowania oferty.
2) Oświadczam, iż akceptuję założenia zawarte w niniejszym zapytaniu ofertowym, dotyczące zakresu
zamówienia oraz wymagań w nim zawartych.
3) Oświadczam, iż nie zalegam z opłacaniem podatków i składek na obowiązkowe ubezpieczenie
społeczne i zdrowotne.
4) Przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia zastosujemy wyroby budowlane wprowadzone do obrotu
zgodnie z przepisami odrębnymi (art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane, tekst jednolity
z 2010 r., Dz. U. Nr 243, poz.1623 z późn. zm.). Dokumenty potwierdzające wprowadzenie do obrotu
przedstawimy do wglądu w trakcie realizacji, a komplet przekażemy przed odbiorem końcowym.
5) Oświadczam, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, wykonaliśmy co
najmniej jedną realizację związaną z pracami tożsamymi lub podobnymi co do rodzaju z przedmiotem
niniejszego zamówienia.

Data ..................................... r., ................................................................................
Czytelny podpis uprawnionego przedstawiciela Oferenta oraz pieczęć firmowa

Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego nr 1/2022
OŚWIADCZENIE O OTRZYMANIU ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Niniejszym oświadczam, że zapytanie ofertowe nr 1/2022 od Przedsiębiorstwo Turystyczne SZOT
Agnieszka M. Zyzało z siedzibą 16-300 Augustów, ul. Konwaliowa 2 dotyczące budowy regionalnego obiektu
usługowego „Stodoła biesiadna” w Augustowie, wpłynęło do naszej firmy w dniu .................................................... r.

Data ..................................... r., ................................................................................
Czytelny podpis uprawnionego przedstawiciela Oferenta oraz pieczęć firmowa

Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego nr 1/2022
OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ KAPITAŁOWYCH LUB OSOBOWYCH

Ja niżej podpisany(a) ..................................................................................................................................................................
oświadczam, że
..........................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................
(nazwa Oferenta)

nie jestem powiązany 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 Oferentem, polegające w szczególności na:
− uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
− posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
− pełnienia funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
− 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.

Data ..................................... r., ................................................................................
Czytelny podpis uprawnionego przedstawiciela Oferenta oraz pieczęć firmowa

