ZAPYTANIE OFERTOWE nr 04 - UTWARDZENIE TERENU
Zamawiający: Ośrodek wypoczynkowy „Matiaszówka” Justyna Ćmok, Wola Matiaszowa 30, 38-610
Polańczyka, NIP: 5472003209
Dotyczące: Wykonanie utwardzenia terenu i podbudowy pod kostkę brukową wraz z ułożeniem kostki
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”
W ramach:
Postępowanie prowadzone jest z zachowaniem zasady konkurencyjności, określonej w Wytycznych
w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 oraz Wytycznych
w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego
1. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie utwardzenia terenu kruszywem i wykonanie
podbudowy pod kostkę brukową wraz z ułożeniem kostki brukowej.
KODY CPV:
45233250-6 Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg
44113810-6 – Wykończenia nawierzchni
45000000-7 Roboty budowlane
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
Utwardzenie terenu Zamawiającego obejmie obszar ok. 620 m2.
W skład robót budowlanych polegających na utwardzenia terenu kostką brukową będą wchodziły
następujące prace:
 Korytowanie wraz z wywiezieniem starego urobku,
 Dostawa i ułożenie krawężników, cieków, palisad i niezbędnej galanterii betonowej,
 Dostawa i ułożenie kruszywa wraz z zagęszczeniem mechanicznym,
 Dostawa i ułożenie drobnego kruszywa na podbudowę (podsypkę),
 Dostawa i ułożenie kostki brukowej,
 Dostawa i wypełnienie szczelin piaskiem kwarcowym.
Kostki brukowe / betonowe powinny być grubości min. 6 cm, powinny być pierwszej jakości i
powinny spełniać następujące wymagania:

kolor mieszany ( tzw. mix lub melanż) w barwie brązowo – beżowej,

format kostki mieszany, zawierający formaty między 40x40 cm a 15x15 cm,

elementy wykończeniowe i galanteria betonowa w kolorze szarym.
Uziarnienie i granulacja kruszywa oraz grubość warstw podbudowy ( min. 15 cm) Wykonawca
zobowiązuje się wykonać zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi
normami, przepisami i normatywami. Materiały użyte do wykonania zamówienia winny spełniać
wymagania przepisów dotyczących wyrobów budowlanych.

Prace objęte niniejszym zamówieniem nie wymagają projektu budowalnego, wszelkie ustalenia
dotyczące lokalizacji utwardzenia oraz sposobu ułożenia kostki brukowej zostaną przekazane
bezpośrednio zainteresowanym Wykonawcom na wizji lokalnej lub pisemnie.
3. Warunki udziału w postępowaniu
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności. Potwierdzeniem spełnienia
warunku będzie przedłożenie aktualnego wydruku z KRS lub wydruk z CEIDG lub inny dokument
potwierdzający posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności.
4. Termin realizacji zamówienia:
Termin wykonania zamówienia (realizacji umowy): do 30.11.2021r, przy czym zamówienie musi
zostać wykonywane etapami, w zależności od postępu innych prac przewidzianych w projekcie
ale w terminach nie późniejszych niż:
1 etap: do 30.08.2021 ( ok. 200 m2)
2 etap: do 30.09.2021 ( ok. 200 m2)
3 etap: do 30.11.2021 ( ok. 220 m2)
Wykonawca może wykonać pracę wcześniej niż data wskazana w etapach, lecz nie później.
5. Warunki zmiany umowy
5.1. 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.
5.2. 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.
5.3. Zamawiający w ciągu 7 dni od daty złożenia wniosku przez Wykonawcę zadecyduje, czy i o
ile przedłuży termin wykonania przedmiotu umowy.
5.4. Zamawiający nie ma obowiązku przedłużania terminu wykonywania przedmiotu umowy
6. Warunki wykluczenia z postępowania
Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę, jeżeli będą zachodziły w stosunku do niego
następujące przesłanki :
6.1. Wykonawca 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.

6.2. Przedstawiona oferta nie spełnia poniższych warunków:
 treść oferty nie odpowiada zapytaniu ofertowemu,
 oferta nie spełnia wymogów określonych w zapytaniu ofertowym,
 oferta została złożona po wyznaczonym terminie
7. Możliwości składania ofert częściowych:
NIE
8. 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.
9. Informacja o wagach punktowych i opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego
kryterium oceny oferty
Cena - do 60 pkt
(cena minimalna/cena oferowana)*60pkt
cena minimalna – najniższa zaoferowana łączna cena wśród ocenianych ofert
cena ofertowana – cena łączna oferowana w rozpatrywanej ofercie
Kryterium „Cena” – oferta o najniższej cenie otrzymuje maksymalną ilość punktów (60 pkt), każda
kolejna oferta otrzymuje proporcjonalnie mniej punktów.
Termin realizacji pierwszego etapu zamówienia - do 30 pkt
Termin realizacji do 30.07.2021 r. – 30 punktów
Termin realizacji do 30.08.2021 r. – 15 punktów
Kryterium "Termin realizacji" - oferta z terminem realizacji pierwszego etapu do 30.07.2021 r.
otrzymuje maksymalną ilość punktów (30 pkt), oferta z terminem realizacji pierwszego etapu do
30.08.2021 r. otrzymuje 15 punktów.
Gwarancja i rękojmia za wady (w miesiącach) – do 10 pkt
Udzielona gwarancja 24 miesiące i więcej – 10 punktów
Udzielona gwarancja do 24 miesięcy – 5 pkt
Kryterium „Gwarancja i rękojmia za wady (w miesiącach)” – oferta z udzieloną gwarancją 24
miesiące i więcej otrzymuje maksymalną ilość punktów (10 pkt.), oferta z udzieloną gwarancją do
24 miesięcy otrzymuje 5 pkt
Za najkorzystniejszą ofertę uznana zostanie ta, która otrzyma łącznie największą ilość punktów.
Maksymalna do uzyskania suma punktów wynosi 100.
10. Termin, sposób i miejsce składania ofert
Oferty wraz ze specyfikacją Przedmiotu zamówienia należy składać w formie pisemnej na
załączonym Formularzu Ofertowym na adres mailowy: kontakt@domki-bieszczady.pl lub za
pośrednictwem portalu baza konkurencyjności na stronie internetowej pod adresem
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ w nieprzekraczalnym terminie do
dnia 10.06.2021 r. (liczy się data wpływu oferty)
Osoba kontaktowa: Justyna Ćmok, tel. 13 469 27 09

11. Lista wymaganych dokumentów:
 Formularz ofertowy
 Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych
 Wypis z KRS lub CEIDG Oferenta
12. Informacje dodatkowe
12.1. 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.
12.2. Na etapie weryfikacji ofert, Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania
Oferentów do uzupełnienia lub złożenia wyjaśnień dotyczących składanych ofert, ale Zamawiający
ma również prawo rozpatrzyć oferty bez wzywania Oferentów do składania uzupełnień lub
wyjaśnień.
12.3. 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.
12.4. Postępowanie jest prowadzone z zachowaniem zasad zawartych w Wytycznych w
zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 oraz
Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, współfinansowanego z
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
12.5. Ocena ofert dokonana przez powołaną do tego celu komisję jest ostateczna.

