Łomnica, 16.12.2020 r.
Jerzy Zbierajewski
ul. Lelewela 84
64-920 Piła
Tel. 607 152 420
e-mail alfredaz@interia.pl

ZAPYTANIE OFERTOWE
Dla projektu pn. „Wzmocnienie potencjału produkcyjnego gospodarstwa rybackiego Cztery Dęby”

I.

Informacje ogólne

Operacja realizowana jest w ramach działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych
przez społeczność" w ramach Priorytetu 4 "Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”,
objętego Programem Operacyjnym "Rybactwo i Morze"
Postępowanie o udzielenie zamówienia, w ramach którego składane jest niniejsze zapytanie
ofertowe odbywa zgodnie z zasadą konkurencyjnego wyboru wykonawców w ramach Programu
Operacyjnego „Rybactwo i Morze” z 16.09.2019 r.
Do niniejszego zapytania ofertowego nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U.2019.1843 t.j.).
II.

Miejsce realizacji operacji:

Gospodarstwo Rybackie „Cztery Dęby”
Łomnica – Folwark 13
64-905 Trzcianka
III.

Przedmiot zamówienia:

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie ogrodzenia z bramą przesuwną i bramą dwuskrzydłową,
spełniającego co najmniej niżej wyszczególnione parametry techniczne:
- ogrodzenie wykonane siatką o wysokości min. 160 cm. na długości ok. 1400 m,
- brama przesuwna – szerokość 5 m., min. wysokość 160 cm,

- brama dwuskrzydłowa – szerokość 5 m., min. wysokość 160 cm.
Informacje dodatkowe:
Z uwagi na urozmaicony teren gospodarstwa wnioskodawca wskazał szacunkową długość
ogrodzenia. Szczegółowe pomiary zostaną dokonane przez wykonawcę po realizacji inwestycji.
IV.

Wynagrodzenie

Wartość oferty należy przygotować dla budowy ogrodzenia o długości 1400 m wraz z bramami.
Rozliczenie z Wykonawcą nastąpi w formie kosztorysowej, na podstawie rzeczywistego zakresu
wykonanych robót. Podstawą rozliczenia będzie protokół zdawczo-odbiorczy zawierający wykaz
wykonanych robót.
Cenę należy podać w polskich złotych.
Cena powinna obejmować wszystkie elementy kompletnego przedmiotu zamówienia określonego w
niniejszym zapytaniu.
V.

Termin i miejsce składania ofert:
1. Termin składania ofert upływa 28.12.2020 r., godz. 19.00.
2. Oferty należy złożyć:
- osobiście lub listownie na adres: Jerzy Zbierajewski, ul. Lelewela 84, 64-920 Piła.
- elektronicznie na adres: alfredaz@interia.pl
3. Termin uważa się za zachowany jeżeli przed jego upływem oferta została dostarczona do

Zamawiającego. W przypadku ofert złożonych elektronicznie, tj. e-mailem za datę wpływu uważa się
godzinę wpływu oferty na skrzynkę elektroniczną Zamawiającego.
VI.

Kryteria oceny z informacją o wagach punktowych lub procentowych przypisanych do
poszczególnych kryteriów oceny oraz sposób przyznawania punktacji za spełnienie
danego kryterium

Ocenie i porównaniu poddane zostaną oferty niepodlegające odrzuceniu. Zamawiający wykluczy z
postępowania Wykonawców, którzy złożyli dokumenty po terminie określonym jako termin
ostateczny złożenia ofert, bądź jeśli z dokumentów złożonych przez podmiot wynikać będzie fakt
istnienia podstaw do wykluczenia z postępowania.
Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty oraz ich znaczenie

Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania – 100 pkt. Brak informacji w danym kryterium
punktowym oznaczać będzie przyznanie 0 punktów w tymże kryterium w procesie oceny/wyboru.
l.p. Kryterium Punktacja i waga

Sposób przyznawania punktacji/oceny

1

Punktacja: od 0 do 100 pkt.

Oferent podający najniższą cenę brutto (w PLN)

Waga: 100%

uzyska największą liczbę punktów w tym

Cena

kryterium.

Porównanie nastąpi w sposób

polegający na obliczeniu stosunku ceny w ofercie
z najniższą ceną do ceny badanej oferty. Ilość
punktów przyznawanych poszczególnym ofertom
nastąpi w wyniku przemnożenia otrzymanego
ilorazu przez 100.
K cena = (C min / C bo) x 100
C min - cena w ofercie z najniższą ceną,
C bo - ceny badanej oferty.
Maksymalna ilość punktów dla tego kryterium:
100.

Zamawiający za najkorzystniejszą uzna ofertę, która nie podlega odrzuceniu oraz uzyska największą
liczbę punktów przyznanych w ramach ustalonych kryteriów.
VII.

Warunki odrzucenia oferty

Zamawiający odrzuci oferty Wykonawców, które są niezgodne z wymaganiami Zamawiającego
określonymi w przesłanym zapytaniu ofertowym, w szczególności w przypadkach, gdy oferta zostanie
złożona po terminie, lub zostanie złożona przez Wykonawcę podlegającego wykluczeniu z powodu
nie spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz z powodu powiązań kapitałowych lub
osobowych z Zamawiającym, bądź jeśli oferta jest niezgodna z wymaganiami Zamawiającego
wskazanymi w zapytaniu ofertowym, albo w przypadku, gdy treść oferty nie odpowiada opisowi
przedmiotu zamówienia.
VIII. Warunki wzięcia udziału w postępowaniu
W celu zachowania konkurencyjnego wyboru Wykonawców zamówienie nie będzie mogło zostać
udzielone podmiotom powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. 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:
a. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b. posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji w kapitale innego podmiotu,
c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego, kontrolnego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika,
d. 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,
e. Pozostawaniu z Wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić
uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.

IX.

Opis sposobu przygotowania oferty

1)

Oferta powinna zawierać:

a)

Pełną nazwę, adres i dane kontaktowe Wykonawcy.

b)

Datę sporządzenia.

c)

Opis nawiązujący do minimum wszystkich parametrów uwzględnionych w zapytaniu

ofertowym.

d)

Wartość oferty netto, podatek Vat i wartość brutto.

e)

Termin wykonania przedmiotu zamówienia.

f)

Warunki płatności.

g)

Termin ważności oferty.

2)

Oferta powinna być opatrzona pieczątką firmową lub w inny sposób identyfikowalna co do

osoby Wykonawcy, a także powinna być podpisana przez Wykonawcę lub osobę uprawnioną do
występowania w jego imieniu.
3)

W przypadku wersji elektronicznej za wystarczające uważa się podanie imienia i nazwiska

osoby występującej w imieniu Wykonawcy (sporządzającej ofertę).
Za datę sporządzenia dokumentu – uznaje się datę wysłania oferty drogą elektroniczną. Każdy z
Wykonawców może złożyć jedną ofertę dotyczącą realizacji przedmiotu zamówienia.
X.

1.

Informacje o postępowaniu o udzielenie zamówienia
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany warunków zapytania, odwołania lub

unieważnienia postępowania w każdym momencie bez podania przyczyny, a także zakończenia
postępowania bez dokonania wyboru Wykonawcy.

2.

Jeżeli zmiany w zamówieniu będą mogły mieć wpływ na treść składanych ofert, cały

ostateczny termin złożenia ofert wydłuży się o 7 dni roboczych. Informacja o dokonanych zmianach
zostanie zamieszczona na stronie internetowej na której zostało zamieszczone ogłoszenie o
prowadzonym zapytaniu ofertowym.

3.

W przypadku zmiany warunków zapytania, odwołania lub unieważnienia postępowania oraz

zakończenia postępowania bez dokonania wyboru Wykonawcy, Zamawiający niezwłocznie
powiadomi o tym Wykonawców, którzy złożyli oferty oraz umieści odpowiednią informację na swojej
stronie internetowej.

4.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania w przypadku braku

złożenia co najmniej dwóch ofert zgodnych z zapytaniem ofertowym.

5.

Wykonawca może wycofać złożoną ofertę. O wycofaniu oferty należy powiadomić

Zamawiającego pisemnie w sposób, który jest dopuszczony dla składania ofert.

6.

Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty do momentu upływu terminu na

składanie ofert poprzez złożenie nowej oferty. Na kopercie lub w treści maila należy wówczas
jednoznacznie wskazać, że dotyczy zmiany oferty.

7.

Zamawiający może żądać wyjaśnień do złożonych ofert w określonym terminie.

8.

W przypadku ofert o szerszym zakresie Zamawiający zastrzega sobie prawo do uznania za

wiążące oferty wyłącznie w wybranym zakresie odnoszącym się do przedmiotu zamówienia, o ile w
tym zakresie podane zostaną informacje umożliwiające dokonanie oceny.

9.

Składanie ofert wariantowych względem przedmiotu zamówienia jest niedopuszczalne.

10.

Zamawiający dokonuje poprawy w złożonych ofertach oczywistych omyłek pisarskich,

rachunkowych (z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowej dokonanych poprawek) i innych
niepowodujących istotnych zmian treści oferty, zawiadamiając o tym Oferenta.

11.

Oferentom nie przysługuje zwrot kosztów przygotowania i złożenia oferty ani żadne

odszkodowanie w związku ze zmianą warunków zapytania, z odwołaniem lub unieważnieniem
postępowania albo zakończeniem postępowania bez dokonania wyboru Oferenta.

12.

Zamawiający nie przewiduje procedury odwoławczej od decyzji o wyborze najkorzystniejszej

oferty zawartej w protokole postępowania o udzielenie zamówienia.

13.

W przypadku, gdy wyłoniony w postępowaniu o udzielenie zamówienia Wykonawca odstąpi

od realizacji zamówienia, wykonanie inwestycji zostanie zaproponowane podmiotowi, który zgodnie
z przyznaną punktacją złożył następną w kolejności ofertę.

14.

Poprzez złożenie oferty Oferent wyraża zgodę na podanie do wiadomości pozostałych

Oferentów szczegółów oferty.

15.

Przez złożenie oferty Oferent akceptuje udział w postępowaniu na powyższych warunkach i

zasadach.

XI.
1.

Kontakt z zamawiającym
Zamawiający skontaktuje się z wybranym Wykonawcą po zakończeniu postępowania

ofertowego.
2.

Informacje w sprawie zapytania udzielane są pod nr tel. 607 152 420 lub 691 947 067.

3.

3) Informacja o wyniku postępowania zostanie umieszczona na stronie internetowej

Zamawiającego.

