Dukla, 26.07.2019 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NA
Wykonanie robót budowlanych zgodnie z przedmiarem i projektem
W ramach realizacji jednego z zadań Wniosku o dofinansowanie projektu pt. Dzienny Dom Opieki
Medycznej im. Św. Jana w Dukli złożonego w ramach konkursu nr RPPK.08.03.00-IP.01-18-029/18
RPO WP na lata 2014-2020 Działanie nr 8.3, Numer wniosku: RPPK.08.03.00-18-0033/18
Zamawiający: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "MEDICUS-DUKLA" sp. z o.o.
Adres: Mickiewicza 17, 38-450 Dukla, woj. podkarpackie , powiat krośnieński
Numer telefonu: 134330328, Fax: 134330328, NIP 6842294169
Tryb udzielenia zamówienia: Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie
zapytania ofertowego - zgodnie z zasadami konkurencyjności w Wytycznych w zakresie
kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020

I.

Opis przedmiotu zamówienia i minimalne wymagania (spełnienie wszystkich jest
wymagane)
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych zgodnie z przedmiarem i
projektem w Dziennym Domu Opieki Medycznej im. Św. Jana w Dukli
Jeżeli w powyższym opisie przedmiotu zamówienia przyjęto konkretne rozwiązania, w tym
konkretne materiały, zamawiający dopuszcza składanie ofert zawierających rozwiązania i materiały
równoważne w zakresie funkcjonalności, jakości oraz parametrów.
Cena musi zawierać :
1. Koszt wykonania robót budowlanych w określonym terminie zgodnie ze złożoną ofertą w cenie
brutto
Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień 45000000-7 Roboty budowlane 452152009 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych opieki społecznej 45330000-9
Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 45400000-1 Roboty wykończeniowe w
zakresie obiektów budowlanych 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne 45450000-6 Roboty
budowlane wykończeniowe, pozostałe
NAZWA INWESTYCJI! : - Utworzenie Dziennego Domu Opieki Medycznej
ADRES INWESTYCJI : Dukla, ul. Trakt Węgierski 16

II.

Termin wykonania zamówienia
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Wykonawca jest zobowiązany do wykonania przedmiotu zamówienia w terminie do 8 tygodni od
podpisania umowy
III.

Wykaz dokumentów i oświadczeń, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia
spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
Wykonawca składa ofertę na Formularzu Ofertowym (zał. Nr 1) która zawiera:
- nazwę i adres wykonawcy,
- wartość oferty w PLN – podana w kwocie brutto, kwocie netto oraz wskazująca na kwotę
podatku VAT,
- termin realizacji zamówienia i ważności oferty,
- informację o deklarowanym przez oferenta okresie gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia (okres gwarancji należy podać w latach). Wymagany minimalny okres gwarancji wynosi 2 lata,
- inne załączniki.

IV.

Sposób składania oferty i dokumentów
1. Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2. Ofertę należy sporządzić w oryginale w całości w języku polskim. Oferta musi być sporządzona
z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3. Oferta musi być sporządzona w sposób czytelny, kompletny i jednoznaczny.
4. Oferta powinna być przesłana/dostarczona na adres Zamawiającego
5. Ofertę uznaje się za złożoną także poprzez jej przesłanie w terminie na adres e-mail:
medicus-dukla@wp.pl
6. Nie przyjmujemy ofert częściowych ani wariantowych

V.

Termin składania ofert
1. Oferty należy składać do dnia 12.08.2019 do godz. 14.00 r.
2. Za termin złożenia oferty uznaje się jej datę wpływu na podany adres siedziby Zamawiającego
albo datę wpływu na podany adres e-mail.
3. Oferty złożone po terminie nie podlegają rozpoznaniu.

VI.

Dodatkowe informacje
1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych ani ofert częściowych –
oferta musi obejmować całość przedmiotu zamówienia.
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2. W przypadku braku spełnienia przez wykonawcę warunków zawartych w zapytaniu
ofertowym, oferta nie będzie brana pod uwagę podczas wyboru dokonywanego przez
ogłaszającego.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przedłużenia terminu składania ofert.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty w oparciu o kryteria
zawarte w zapytaniu ofertowym, niedokonania wyboru żadnej oferty i zamknięcia akcji
ofertowej bez podania przyczyny, odwołania akcji ofertowej przed upływem terminu do
składania ofert albo przed otwarciem ofert z podaniem przyczyny, składania
dodatkowych zapytań wybranym wykonawcom oraz próśb o wyjaśnienia treści
złożonych ofert, a także unieważnienia akcji ofertowej z podaniem przyczyny.
5. Wybór oferty nastąpi poprzez umieszczenie informacji na stronie internetowej
https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl oraz na stronie zamawiającego
6. Zamawiający zastrzega, że wybór oferty nie stanowi zawarcia umowy na realizację
usługi. Wykonawca jest zobowiązany do podpisania umowy w wypadku wyboru jego
oferty. Realizacja przedmiotu zamówienia nastąpi po zawarciu umowy w formie
pisemnej.
7. Realizacja przedmiotu zamówienia jest uzależniona od uzyskania finansowania Projektu

VII. Kryteria oceny ofert
1. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY I KRYTERIA OCENY OFERT
Kryteria oceny ofert i przypisana im waga punktowa
1. Cena oferty w PLN 80% 80 pkt
2. Termin realizacji/wykonania robót budowlanych 20% 20 pkt
Ocena całościowa (S) będzie stanowiła sumę ocen składowych opisanych poniżej (wg wzoru
poniżej). Łącznie oferta, w ramach oceny całościowej (S), może uzyskać max 100 punktów.
Objaśnienia:
S suma punktów – ocena całościowa,
CA wartość kryterium „Cena” dla badanej oferty
TR wartość kryterium „Termin realizacji dla oferty badanej
Zasady oceny ofert wg kryterium „Cena”
Dla celów porównania ofert w zakresie kryterium „Ceny” brana będzie pod uwagę łączna cena
brutto określona w Formularzu ofertowym. Wartość kryterium „Cena” zostanie obliczona zgodnie
z poniższym wzorem (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku):
CA=CN/CB •80 pkt
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gdzie:
CA – wartość kryterium „Cena” dla oferty badanej
CN – cena oferty najtańszej (netto)
CB – cena oferty badanej (netto)
Zasady oceny ofert wg kryterium „Termin realizacji
Dla celów porównania ofert w zakresie kryterium „Termin realizacji” będzie brany pod uwagę
Termin realizacji wskazany przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym, określony w jednostce:
tygodnie.
W sytuacji, gdy zaoferowany przez Wykonawcę Termin realizacji będzie dłuższy, niż maksymalny
Termin realizacji określony przez Zamawiającego (tj. dłuższy niż 8 tygodni), Oferta Wykonawcy
otrzymuje 0 pktów w tym kryterium.
Wartość kryterium „Termin realizacji” dla pozostałych oferentów z czasem realizacji zamówienia
równym/krótszym niż 8 tygodni zostanie obliczona zgodnie z poniższym wzorem:
TR=TN/TB •20 pkt
gdzie:
TR - wartość kryterium „Termin realizacji” dla oferty badanej
TN – najkrótszy zaoferowany „Termin realizacji”
TB – zaoferowany „Termin realizacji” w ofercie badanej
W ramach oceny kryteriów Wykonawca może otrzymać jedynie pełne punkty, Zamawiający nie
będzie przyznawał punktów cząstkowych.
Zamawiający uzna za najkorzystniejszą ofertę, która łącznie (po zsumowaniu) uzyska najwyższą
liczbę punktów w kryteriach wskazanych powyżej, według zasad oceny ofert określonych w tych
punktach.
2. Ilości punktów za poszczególne kryteria po zsumowaniu będą stanowić końcową ilość punktów
przyznaną danej ofercie.
3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą końcową ilość punktów.
VIII. Informacja na temat zakazu powiązań osobowych i kapitałowych
Zamawiający informuje, że zamówienie ma zostać udzielone w ramach projektu, w którym Zamawiający jest zobowiązany do stosowania Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w
ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego
oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, w związku z czym Zamawiającego i Wykonawcę obowiązuje zakaz powiązań osobowych lub kapitałowych. W związku z powyższym informujemy, że
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w celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienie w szczególności nie może zostać udzielone podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z zamawiającym
IX.

Określenie warunków istotnych zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego
postępowania o udzielenie zamówienia
1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy.
2. Zmiana postanowień jest możliwa, w szczególności w następującym zakresie i w następujących
przypadkach:
a) zmiany terminu realizacji umowy, w tym harmonogramu realizacji umowy wynikające z postanowień umowy o dofinansowanie lub jej aneksów, w tym w szczególności zmian powodujących skrócenie terminu realizacji przedmiotu umowy, zmniejszenie wartości zamówienia, sposobu realizacji umowy
b) zmian nazwy, siedziby firmy, zmiany teleadresowe, ilości i numerów kont bankowych wykonawcy lub zamawiającego (zmiany podmiotowe),
c) zmian przepisów obowiązującego prawa, które to prawo ma wpływ i dotyczy realizacji
umowy,ograniczenia zakresu usługi, wynikającego w szczególności z braku środków finansowych po stronie zamawiającego lub innych przyczyn leżących po stronie zamawiającego,
d) zmian sposobu realizacji umowy oraz pozostałych zobowiązań wykonawcy, w szczególności
w następstwie siły wyższej, tj. zdarzenia zewnętrznego, niemożliwego do przewidzenia i niemożliwego do zapobieżenia (m.in. katastrofa naturalna, katastrofalne działanie, ustanowienie
stanu klęski żywiołowej, epidemia, ograniczenia z powodu kwarantanny, strajk, zamieszki
uliczne, pożar, eksplozja, wojna lub rewolucja, atak terrorystyczny, nieprzewidziane warunki
pogodowe oraz inne okoliczności zewnętrzne lub wewnętrzne mogące mieć wpływ na realizację postanowień umowy);
e) zmiany sposobu realizacji umowy w przypadku wystąpienia działań osób trzecich uniemożliwiających jej wykonanie,
f) powstanie rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie
można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów,
g) zmian stawki podatku od towarów i usług VAT lub podatku akcyzowego.

Zatwierdził: Renata Krajmas – Prezes
Załączniki:
1. Formularz Oferty z Oświadczeniami
2. Oświadczenie RODO
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