
 

 

 
                                                                                                     

 
ZAMÓWIENIE OFERTOWE 01/2020 – STACJA UZDATNIANIA WODY 

 
Dotyczące: dostawy wraz z montażem i uruchomieniem systemu uzdatniania wody.  
Dotyczy wniosku o dofinansowanie nr:  RPPK.01.04.01-18-0166/19 
Tytuł projektu: „Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa turystycznego poprzez wdrożenie nowej 
oraz znacząco udoskonalonej usługi turystycznej” 
 
1. Opis zamówienia:  

Dostawa wraz z montażem i uruchomieniem systemu uzdatniania wody o parametrach nie gorszych 
niż/w skład zestawu wchodzi co najmniej: 

 zbiornik 100 l; 

 hydrofor 220-240V; 

 filtry wymienne; 

 przepływ - 4 m3/h; 

 odżelaziacz; 

 pozbywanie się zapachu siarkowodoru z wody zimnej, pozbywanie się nadmiarowego żelaza, 
manganu i zmniejszanie jonu amonowego; 

 stacja do wody o parametrach: średnia, niezbyt twarda z żelazem, manganem, siarkowodorem i 
jonem amonowym; 

 zmiękczacz z możliwością regulacji twardości, 

 gwarancja 24 miesiące 

 
2. Warunki udziału w postępowaniu  

BRAK 
 

3. Termin realizacji zamówienia: 
Termin wykonania zamówienia (realizacji umowy): do 30.06.2020r 
 

4. Warunki zmiany umowy 
4.1. Wszelkie zmiany umowy mogą być dokonane wyłącznie w formie pisemnej za zgodą obu 

stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności, pod warunkiem, że zmiany te są 
nieistotne w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy 
oraz nie prowadzą do zmiany charakteru umowy.     

4.2. Wykonawca ma prawo żądania przedłużenia terminu umownego, na podstawie wniosku o 
przedłużenie terminu wraz z uzasadnieniem, z dwutygodniowym wyprzedzeniem, jeżeli 
niedotrzymanie pierwotnego terminu jest wynikiem: 

 siły wyższej, przy czym za siłę wyższą przyjmuje się zdarzenie, nie posiadające 
swojego źródła wewnątrz jednostki Wykonawcy, niemożliwe do przewidzenia, 
nieoczekiwane oraz niemożliwe do zapobieżenia powstaniu jego i jego szkodliwym 
następstwom,  

 zmiany przepisów prawa istotnych dla realizacji przedmiotu umowy.  
4.3. Zamawiający w ciągu 7 dni od daty złożenia wniosku przez Wykonawcę zadecyduje, czy i o 

ile przedłuży termin wykonania przedmiotu umowy. 
4.4. Zamawiający nie ma obowiązku przedłużania terminu wykonywania przedmiotu umowy 

 
5. Warunki wykluczenia z postępowania 

Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę, jeżeli będą zachodziły w stosunku do niego 
następujące przesłanki :  
 
Jest powiązany 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:  

 uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,  

 posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,  

 pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 
pełnomocnika,  

 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.  

 
6. Możliwości składania ofert częściowych:  

NIE 
 
 

7. Kryteria oceny oferty 
Spośród ofert spełniających warunki zapytania, wybrana zostanie oferta najlepsza pod względem 
ekonomicznym oceniona w zakresie ceny, zgodnie z opisem w Punkcie 9 Zapytania ofertowego.  

 
8. Informacja o wagach punktowych i opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego 

kryterium oceny oferty  
 

Cena – waga 100%  
 

Ocena ofert zostanie dokonana przy zastosowaniu wzoru:  
C = [Cn / Co] x 100  

 
C – liczba punktów w ramach kryterium „Cena”  
Cn - najniższa cena spośród ofert ocenianych  
Co - cena oferty ocenianej  
 
Ocenie w ramach kryterium „Cena” podlegać będzie cena netto podana w ofercie.  
Za najkorzystniejszą ofertę uznana zostanie ta, która otrzyma łącznie największą ilość punktów. 

 
9. Termin i miejsce składania ofert  

Oferty wraz ze specyfikacją Przedmiotu zamówienia należy składać w formie pisemnej adres 
mailowy: kontakt@domki-bieszczady.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21.05.2020 r. 
(liczy się data wpływu oferty) 

 
10. Informacje dodatkowe  

10.1. W wyniku przeprowadzonej procedury wyboru Wykonawcy, dane firmy 
(województwo, powiat, miejscowość, ulica, numer budynku, numer lokalu (mieszkania), kod 
pocztowy); wynik oceny złożonych ofert wyliczony przez zamawiającego zgodnie z kryteriami 
oceny ofert; cena oferty (honorarium) Wykonawcy zostaną opublikowane w Bazie 
Konkurencyjności, w celu niezbędnym do prawidłowej realizacji i rozliczenia projektu, którego 
zapytanie dotyczy. 

10.2. Na etapie weryfikacji ofert, Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania 
Oferentów do uzupełnienia lub złożenia wyjaśnień dotyczących składanych ofert, ale Zamawiający 
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ma również prawo rozpatrzyć oferty bez wzywania Oferentów do składania uzupełnień lub 
wyjaśnień.  

10.3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do powtórzenia czynności albo unieważnienia 
postępowania, jeżeli podmiot/y biorące udział w postępowaniu wpłynęły na jego wynik w sposób 
sprzeczny z prawem lub Wytycznymi projektu. 

 
 

 
 


