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Z a p r o s z en i e  

do składania ofert dotyczące zamówienia na roboty budowlane dot.  

Zwiększenia potencjału Ośrodka Kolonijnego w miejscowości Długie poprzez rozbudowę bazy 

noclegowej oraz świetlicy wykładowo-edukacyjnej z ukierunkowaniem tematycznym na 

edukację w zakresie akwakultury, ichtiologii oraz gospodarki jeziornej 

 

I. ZAMAWIAJĄCY: 

 

Stowarzyszenie Pomocy Bliźniemu im. Brata Krystyna w Gorzowie Wlkp. , ul. Słoneczna 62 

66-400 Gorzów Wlkp. 

 

 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: ` 

1. Przedmiotem zamówienia jest: rozbudowa bazy noclegowej oraz świetlicy wykładowo-

edukacyjnej Ośrodka Kolonijnego w miejscowości Długie z uwzględnieniem stawianych 

przez Zamawiającego wymagań: 

 Prace będą wykonane zgodnie z dostępną dokumentacją projektową 

 Prace będą wykonane zgodnie z decyzją o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniem 

pozwolenia na budowę nr 134/2020   

 Prac będą obejmowały wykonanie rozbudowy budynku, na którą składają się: 

 

- roboty ziemne 

- prace fundamentowa wraz z wykonaniem ścian 

- prace dekarskie – wykonanie dachu 

- montaż stolarki okiennej oraz drzwi  

- wykonanie posadzki, malowanie, wykonanie elewacji 

- prace instalacyjne wraz z przyłączem 

- tynki i wykładziny 

 
 

 

Szczegółowy zakres robót określony został w dokumentacji projektowej i kosztorysie inwestorskim, 

który stanowią formę pomocniczą i poglądową do sporządzenia oferty. Wskazane dokumenty będą 

dostępne do wglądu w siedzibie zamawiającego: 

 

Stowarzyszenie Pomocy Bliźniemu im. Brata Krystyna 

W Gorzowie Wlkp.  

ul. Słoneczna 63, 66-400 Gorzów Wlkp. 



 

Przy wyliczaniu ceny ofertowej, która jest ceną ryczałtową, należy uwzględnić wszystkie nakłady, 

które są niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest na 

podstawie dokumentacji samodzielnie opracować przedmiar robót i przeanalizować wszystkie 

pozostałe dokumenty składające się na całą dokumentację projektową i dokonać stosownych wyliczeń 

na potrzeby oferty, którą zamierza złożyć.  

 

Zamawiający dopuszcza możliwość dokonywania płatności częściowych wynagrodzenia 

wykonawcy w okresach zgodnych z Harmonogramem Realizacji Przedmiotu Zamówienia. 

Podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktury dotyczącej płatności częściowej jest 

przeprowadzenie odbioru częściowego zakończonego podpisaniem przez Zamawiającego protokołu 

zaawansowania robót. Zakres wykonanych robót, ich poprawność oraz wysokość faktury 

częściowej będzie weryfikowana przez Zamawiającego w terminie 7 dni roboczych.  

 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami istnieje możliwość zastosowania równoważnych materiałów 

dowolnych producentów, spełniających wymagania przedmiotowego zaproszenia. 

 

Wykonawca jest zobowiązany wykonać pełny zakres robót, który jest konieczny z punktu widzenia 

przepisów prawa, wiedzy technicznej i sztuki budowlanej dla uzyskania finalnego efektu określonego 

przedmiotem zamówienia. 

 

Wykonawca ma obowiązek utrzymania ładu i porządku na terenie wykonywania robót, a po ich 

zakończeniu usunięcie poza teren ich wykonywania wszelkich urządzeń tymczasowego zaplecza oraz 

pozostawienie całego terenu robót czystego i nadającego się do użytkowania. 

 

Wszelkie materiały rozbiórkowe nie nadające się do powtórnego użycia Wykonawca ma obowiązek 

wywieźć i zutylizować własnym staraniem i na własny koszt. 

 

Ewentualne wskazane w dokumentach znaki towarowe, nazwy własne, itp. – stanowią wyłącznie 

wzorzec jakościowy, funkcjonalny, techniczny i technologiczny dotyczący przedmiotu zamówienia. 

We wszystkich przypadkach, w których ze względu na specyfikację przedmiotu zamówienia 

wskazano pochodzenie, nazwy materiałów, urządzeń, oprogramowanie, systemy lub ich pochodzenie 

dopuszcza się stosowanie materiałów, urządzeń, systemy równoważne, tj. wszelkie wymienione z 

nazwy materiały, urządzenia, systemy użyte w przekazanej przez Zamawiającego dokumentacji lub 

ich pochodzenie, służą wyłącznie określeniu standardu i mogą być zastąpione innymi o nie gorszych 

parametrach technicznych, użytkowych, jakościowych, funkcjonalnych i walorach estetycznych przy 

uwzględnieniu prawidłowej współpracy z pozostałymi materiałami, urządzeniami. Ewentualne 

wskazane nazwy produktów oraz ich producentów nie mają na celu naruszenia zasady uczciwej 

konkurencji i równego traktowania wykonawców. Pojęcie równoważności znajduje również 

zastosowanie w przypadku, gdy Zamawiający opisał przedmiot zamówienia za pomocą norm, aprobat, 

specyfikacji technicznych i systemów odniesienia.  

 

Zastosowanie rozwiązań równoważnych nie może prowadzić do pogorszenia właściwości przedmiotu 

zamówienia w stosunku do przewidzianych w dokumentacji technicznej, ani do zmiany ceny, ani do 

naruszenia przepisów prawa. 

 

 

Miejsce realizacji robót:  

 

Ośrodek Kolonijny Sportowo – Wychowawczy w miejscowości Długie 

ul. Turystyczna 14 

miejscowość Długie 

66-500 Strzelce Krajeńskie 

 



Zaleca się, aby Wykonawcy dokonali wizji lokalnej na terenie realizacji robót   i w jego okolicy w celu 

dokonania oceny dokumentów i informacji przekazywanych w ramach niniejszego postępowania 

przez Zamawiającego. 

 

Zamawiający ze względu na charakter zamówienia i zakres nie dopuszcza składania ofert 

częściowych. 

 

Zamawiający ze względu na konieczność rozliczenia niniejszego projektu wymaga złożenia do 

oferty kosztorysu ofertowego sporządzonego metodą uproszczoną. 

 

Termin realizacji zamówienia:  

 

Termin zakończenia wszystkich prac opisanych w pkt. II niniejszego zapytania ofertowego 

określono do 30.10.2021 r.  

 

III. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy : 

1) Nie podlegają wykluczeniu; 

Z postępowania wykluczeni są wykonawcy osobowo lub kapitałowo powiązani z 

Zamawiającym, tj.: 

- przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania między 

podmiotem ubiegającym się o przyznanie pomocy lub pomocy technicznej lub beneficjentem, 

lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w ich imieniu, lub osobami 

wykonującymi w ich imieniu czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem 

postępowania w sprawie wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające na: 

a) uczestniczeniu jako wspólnik w spółce cywilnej lub osobowej; 

b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji spółki kapitałowej; 

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta lub 

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) pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to 

budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób. 

 

Oferta nie podlega odrzuceniu, mimo że została złożona przez podmiot powiązany osobowo 

lub kapitałowo z osobą, jeżeli osoba ta nie będzie brała udziału w dalszym postępowaniu w 

sprawie wyboru przez beneficjenta wykonawcy danego zadania ujętego w zestawieniu 

rzeczowo-finansowym operacji. 

 

2) Spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące : 

a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile 

wynika to z odrębnych przepisów 

Zamawiający nie opisuje szczegółowo sposobu dokonania oceny spełniania warunku 

dotyczącego kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności 

zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów. 

b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej. 

Zamawiający nie opisuje szczegółowo sposobu dokonania oceny spełniania warunku 

dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej. 

c) zdolności technicznej lub zawodowej. 



Zamawiający nie opisuje szczegółowo sposobu dokonania oceny spełniania warunku dotyczącego 

zdolności technicznej lub zawodowej. 

 

3. Do oferty każdy wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w 

zakresie wskazanym w załączniku Nr  1  oraz załączniku Nr 2 do zaproszenia. Informacje 

zawarte w oświadczeniach, o których mowa w zdaniu pierwszym, stanowić będą potwierdzenie, że 

wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

 

4. Przesłanki odrzucenia oferty. 

Oferta podlegać będzie odrzuceniu w przypadku, gdy:  
1) jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego. 

2) została złożona przez podmiot:  

a) niespełniający warunków udziału w postępowaniu wskazanych w pkt. III  niniejszego 
Zapytania ofertowego, 

b) powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym, 

c) Została złożona po terminie składania ofert.  

 

5. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 

 

 

 

IV. KRYTERIA OCENY OFERT ORAZ WYBÓR 

1. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie następujące 

kryteria oceny ofert: 

1. kryterium ceny (waga 100%) 
 

2. Kryterium ceny będzie rozpatrywane na podstawie ceny brutto za wykonanie przedmiotu 

zamówienia, podanej przez Wykonawcę w Formularzu Oferty. Ilość punktów w tym kryterium 

zostanie obliczona na podstawie poniższego wzoru: 

 

 C1 = 

         C min 

x Zp 

          C o 

gdzie:       C min – cena brutto oferty najtańszej 

 C o – cena brutto oferty ocenianej 

 

C1 

Zp 

– wartość procentowa 

– znaczenie procentowe kryterium, tu: 100 % 

 

C = C1 x 100 pkt. =  – waga punktowa kryterium cena 

Najkorzystniejsza oferta w odniesieniu do tego kryterium może uzyskać maksimum 100 pkt. 

Punktacja będzie liczona z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku. 



3. Ocena końcowa każdej oferty zostanie obliczona jako suma punktów uzyskanych                                          

w poszczególnych kryteriach oceny ofert. 

4. Zamawiający wybierze jako najkorzystniejszą ofertę, która otrzyma największą liczbę 

punktów spośród ofert niepodlegających odrzuceniu. 

5. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie 

lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, 

zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z najniższa ceną. 

6. Zamawiający poinformuje niezwłocznie wszystkich Wykonawców o: 

1)  wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce 

zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności Wykonawcy, którego 

ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i 

adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności Wykonawców, którzy złożyli oferty, a 

także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację, 

2) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni, 

3)  zakończeniu postępowania bez wyboru żadnej z ofert. 

 

 

 

V. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

 

Wykonawcy będą związani ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna 

się wraz z upływem terminu składania ofert. 

 

 

VI. SPOSÓB OBLICZANIA CENY 

1. Wykonawca określi cenę oferty netto i brutto, która stanowić będzie wynagrodzenie ryczałtowe 

za realizację całego przedmiotu zamówienia, podając ją w zapisie liczbowym i słownie z 

dokładnością do grosza (do dwóch miejsc po przecinku). Cenę oferty należy podać w formie 

wynagrodzenia ryczałtowego (art. 632 kodeksu cywilnego). 

2. Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia wynikające 

wprost z przedmiotu niniejszego postępowania, jak również w niej nie ujęte, a bez których nie 

można wykonać zamówienia. Wykonawca jest zobowiązany w cenie oferty uwzględnić także 

załatwienie wszelkich innych formalności dotyczących realizacji zadania i kosztów z tym 

związanych.  

3. Wykonawca oblicza cenę brutto według stawki VAT obowiązującej w dniu składania oferty.  

4. Zgodnie z istotą wynagrodzenia ryczałtowego wyliczenie ceny oferty winien sporządzić 

Wykonawca na podstawie przedłożonej powyżej informacji. Wykonawca musi przewidzieć 

wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia.  

5. Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy przedstawić w „Formularzu ofertowym" 

stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego Zaproszenia 

6. Cena ofertowa musi uwzględniać pełen zakres prac objętych zamówieniem oraz dodatkowo 

obejmować wszystkie inne elementy składające się na przedmiot zamówienia i niezbędne do jego 

należytego wykonania.  

 

 

 

 

 



VII. TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT 

 

1. Wykonawca składa ofertę w siedzibie Zamawiającego w pok. nr 3 , w zaklejonej kopercie 

opatrzonej adresem siedziby Zamawiającego  

Stowarzyszenie Pomocy Bliźniemu im. Brata Krystyna 

w Gorzowie Wlkp.  

ul. Słoneczna 63, 66-400 Gorzów Wlkp. 

oraz tekstem 

 

 „Zwiększenia potencjału Ośrodka Kolonijnego w miejscowości Długie poprzez rozbudowę bazy 

noclegowej oraz świetlicy wykładowo-edukacyjnej z ukierunkowaniem tematycznym na 

edukację w zakresie akwakultury, ichtiologii oraz gospodarki jeziornej” 

 

2. Ofertę należy przesłać do dnia: 15.07.2020r. do godz. 17
00

 (oferty złożone  po tym czasie nie 

będą rozpatrywane)
 

 

VIII. OTWARCIE OFERT 

1. Termin otwarcia ofert: w dniu 16.07.2020 r. o godz. 12:00 – w biurze Stowarzyszenia Pomocy 

Bliźniemu im. Brata Krystyna W Gorzowie Wlkp., ul. Słoneczna 63, 66-400 Gorzów Wlkp. 

2. Otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich składania. 

3. Kolejność otwierania ofert będzie zgodna z kolejnością rejestracji ich wpłynięcia do 

Zamawiającego.  

4. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy), adresy wykonawców oraz cenę i inne 

kryteria określone zaproszeniem do składania ofert.   

5. Wykonawca, który nie będzie obecny przy otwieraniu ofert może wystąpić do Zamawiającego z 

wnioskiem o przesłanie informacji ogłoszonych w trakcie otwarcia ofert. Informacje te 

zamawiający prześle niezwłocznie wykonawcy. 

6. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone Wykonawcom bez 

otwierania koperty 

 

IX. FORMA OFERTY 

1. Oferta winna być napisana w języku polskim, trwałą i czytelną techniką, wypełniona  

oraz podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy. 

2. Na ofertę składają się: formularz ofertowy wraz z oświadczeniami. 

3. Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.  

4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących 

treści złożonych ofert.  

5. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada zasadom określonym w 

niniejszym zaproszeniu oraz zostanie uznana za najkorzystniejszą.  

6. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.  

7. Postępowanie o udzielenie zamówienia może zostać zakończone bez dokonania wyboru 

oferty. 

 

X. WYMAGANE DOKUMENTY PRZY SKŁADANIU OFERTY  

1. Wypełniony i podpisany formularz ofertowy wraz załącznikami.  

 


