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ZAPYTANIE OFERTOWE

c

c'

na „Wykonanie wiat przy Gminnym Ośrodku Kultury w m. Księźpol oraz w m. Majdan Stary"
w ramach realizowanego projektu „Poprawa transgranicznego systemu ochrony środowiska

w gminie Księżpol w Polsce i mieście Chervonograd na Ukrainie - poprzez rozwój
infrastruktury kanalizacyjnej"

Nazwa oraz adres Zamawiającego
Urząd Gminy Księżpol
Adres:

Urząd Gminy Księżpol
ul. Biłgorajska 12
23-415 Księżpol
NIP: 918 19 95 823
REGON 950369095
nr telefonu (084) 687 74 19 lub 20, nr faksu (084) 687 74 32.
Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek godz. 730- 1530.
Adres poczty elektronicznej: info@ksiezpol.pl
Strona internetowa Zamawiającego: www.ksiezpol.pl

l. Oznaczenie postępowania

Postępowanie o udzielenie oznaczone jest znakiem: BGK.271.2.36.2021
Wykonawcy powinni we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powoływać się na wyżej podane
oznaczenie.

II. Tryb udzielenia zamówienia

l. Postępowanie prowadzone zgodnie z:

l) uwarunkowaniami dla zamówień, których wartość jest niższa od kwoty 130 000 złotych,
tj. poniżej wymaganego progu, o którym mowa w art. 2 ust. l ustawy z dnia
11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019 póz. 2019)
tj. zwalniającego, z wymogu stosowania przedmiotowej ustawy;

2) Regulaminem udzielenia zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty
130000 złotych, przyjętym zarządzeniem nr 8/2021 Wójta Gminy Księżpol z dnia
15.01.2021r.

3) wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności
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na lata 2014-2020" Ministerstwo Rozwoju, Warszawa 19 września 2016 r. (MR/2014-
2020/12(05)).

4) zgodnie z art. 44 ust. 3 pkt l ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(t.j. Dz. U. z 2019r. póz. 869) kierując się regułą poszukiwania Wykonawców na zasadach
konkurencyjnych.

III. Źródła finansowania

Przedmiot zamówienia jest współfinansowane ze środków UE w ramach realizacji projektu pn.
„Poprawa transgranicznego systemu ochrony środowiska w gminie Księżpol w Polsce i mieście
Chervonograd na Ukrainie - poprzez rozwój infrastruktury kanalizacyjnej":w

•

•

IV. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i montaż dwóch wiat zlokalizowanych przy Gminnym
Ośrodku Kultury w Księżpolu oraz w Majdanie Starym.
l. Dane ogólne wiaty:

Wiata jednokondygnacyjna
Całkowita wysokość wiaty od poziomu terenu do kalenicy - do 3,55 m
Dach wiaty jednospadowy o nachyleniu 5°
Konstrukcja stalowa - słupy stalowe z wypełnieniem z rygli stalowych
Konstrukcja nośna dachu stalowa
Pokrycie dachu blachą

2. Jako zabezpieczenie antykorozyjne wiaty malowane w kolorze wybranym przez
Zamawiającego na etapie realizacji zadania.

3. Szczegółowy przedmiot zamówienia został opisany w przedmiarach robót (Załącznik Nr 6
i Nr 8) do Zapytania ofertowego) oraz w dokumentacjach projektowych (Załącznik Nr 5
i Nr 7) stanowiących załączniki do niniejszego zaproszenia.

4. Roboty budowlano - montażowe należy wykonać zgodnie z warunkami technicznymi
wydanymi przez Ministerstwo Gospodarki i Budownictwa, obowiązującymi normami oraz
sztuką budowlaną.

5. Wykonawca poniesie wszelkie koszty dotyczące wykonania przedmiotu zamówienia,
a w szczególności zakup materiałów, transport materiałów.

V. Klauzula antykorupcyjna.

Oferent i instytucja zamawiająca zobowiązują się do podjęcia wszelkich niezbędnych
środków w celu uniknięcia praktyk korupcyjnych w trakcie procedury przetargowej
i podczas realizacji zamówienia. Na potrzeby niniejszej klauzuli za "praktyki korupcyjne"
uważa się oferowanie łapówki, upominków, gratyfikacji lub prowizji dla jakiejkolwiek
osoby jako zachęty lub nagrody za wykonanie lub powstrzymanie się od jakichkolwiek
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czynności związanych z udzieleniem zamówienia lub wykonaniem umowy już zawartej
z instytucją zamawiającą. Instytucja zamawiająca zobowiązuje się, że jej personel nie
będzie żądał ani akceptował, osobiście lub za pośrednictwem członków rodziny, żadnych
łapówek, upominków, gratyfikacji lub prowizji związanych z przetargiem. Instytucja
zamawiająca wykluczy z postępowania przetargowego wszystkie znane podejrzane
osoby. Oferent i, jeśli dotyczy, jego podwykonawcy i partnerzy realizujący wspólne
przedsięwzięcia, zobowiązują się podczas swojego uczestnictwa w procedurze
przetargowej i podczas realizacji zamówienia do przestrzegania następujących zasad
stanowiących, że: nie zapłacili i nie będą oferować ani płacić łapówek, upominków,
gratyfikacji lub prowizji w celu otrzymania lub zachowania zlecenia; nie byli i nie będą w
zmowie z innymi oferentami, aby w jakikolwiek sposób sfałszować lub wpłynąć na proces
przetargowy; ujawnią instytucji zamawiającej i audytorom wybranym przez instytucję
zamawiającą wszelkie płatności dokonane w związku z udzieleniem danego zamówienia
każdemu (w tym agentom, brokerom lub innym pośrednikom). Dotyczy to płatności
dokonywanych bezpośrednio, a także za pośrednictwem członków rodziny lub innych
stron trzecich. Jeżeli oferent przed otrzymaniem zamówienia lub w trakcie realizacji
umowy dopuścił się naruszenia zasad dotyczących klauzuli antykorupcyjnej, instytucja
zamawiająca ma prawo do wykluczenia oferenta z procesu przetargowego. Oferent
akceptuje, że naruszenie klauzuli antykorupcyjnej może spowodować unieważnienie
przetargu lub przedterminowe wypowiedzenie umowy przez instytucję zamawiającą.
Instytucja zamawiająca zastrzega sobie prawo do zgłaszania podejrzanych naruszeń lub
antykonkurencyjnych zachowań oferenta właściwemu organowi regulacyjnemu oraz
dostarczenia mu wszelkich istotnych informacji. Umawiające się strony powinny mieć na
uwadze, że sankcje ustalone w wyniku naruszenia klauzuli antykorupcyjnej nie
wykluczają, nie zastępują ani nie zmieniają w żaden sposób sankcji karnych, cywilnych,
dyscyplinarnych lub administracyjnych ustanowionych przez prawo.

VI. Termin wykonania zamówienia

Zamawiający wymaga wykonania zamówienia do 26.07.2021 r.

VII. Informacja o dokumentach jakie należy złożyć do postępowania o udzielenia zamówienia:

l. Formularz ofertowy o treści zgodnej z określoną we wzorze stanowiącym załącznik nr l do
Zapytania;

2. Oświadczenia wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia o treści zgodnej z określoną
we wzorze stanowiącym załącznik nr 2 do Zapytania;

3. Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o treści zgodnej
z określoną we wzorze stanowiącym załącznik nr 3 do Zapytania;
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VIII. Warunki udziału w postępowaniu

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz
spełniają określone przez zamawiającego warunki udziału w postępowaniu w zakresie:

l) Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę:

a) który nie spełnia warunków udziału w postępowaniu;

b) jest powiązany/a kapitałowo i/lub osobowo z Zamawiającym przy czym przez
powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między
beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu
beneficjanta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności
związane z 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 tub 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.

Wykonawca potwierdzi spełnienie warunków udziału w postępowaniu poprzez
złożenie Oświadczenia wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia - Załącznika
Nr 2 do Zapytania.

2) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełnią warunki udziału
w postępowaniu w zakresie:

Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej,
o ile wynika to z odrębnych przepisów.
Wykonawca potwierdzi spełnienie warunków udziału w postępowaniu poprzez
złożenie oświadczenia zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do Zapytania
Sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
Wykonawca potwierdzi spełnienie warunków udziału w postępowaniu poprzez
złożenie oświadczenia zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do Zapytania
Zdolności technicznej lub zawodowej.
Wykonawca potwierdzi spełnienie warunków udziału w postępowaniu poprzez
złożenie oświadczenia zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do Zapytania
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IX. Opis sposobu obliczenia ceny oferty

l. W ofercie należy podać cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia.
2. Cenę jak i elementyskładoweceny należy podać w jednym wariancie, w złotych polskich,

określoną cyfrowo i słownie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Brak
określenia ceny w postaci słownej nie będzie skutkował jej odrzuceniem.

3. W ofercie należy podać cenę z uwzględnieniem wszystkich kosztów towarzyszących.
4. Cenę jak i elementyskładoweceny należy podać w jednym wariancie, w złotych polskich,

określoną cyfrowo i słownie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Brak
określenia ceny w postaci słownej nie będzie skutkował jej odrzuceniem.

5. Zamawiający może udzielić zamówienia w prowadzonym postępowaniu o ile podejmie
taką decyzję. Wykonawca, który będzie miał najwięcej punktów o ile spełni przesłanki
art. 2 ust. l ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U.
z 2019 r., póz. 2019) oraz nie przekroczy zabezpieczonych środków na realizację
przedsięwzięcia.

6. Zamawiający może również zwiększyć kwotę zabezpieczoną na realizację przedsięwzięcia
w budżecie gminy o ile znajdzie wymagane środki.

7. W przypadku podjęcia decyzji przez Zamawiającego o udzieleniu zamówienia
publicznego Zamawiający będzie kierował się następującymi zasadami:

8. Zamawiający dokona oceny oferty przyznając punkty w ramach poszczególnych
kryteriów oceny ofert, przyjmując zasadę, że l %= l punkt

9. Kryterium wyboru oferty stanowi cena brutto za całość zamówienia - 100%. Poniżej
sposób obliczania wartości punktowej kryterium:

Cena
Najniższa cena w zbiorze ofert

Cena oferty badanej
x 100%

10. Jeżeli Wykonawcy złożą oferty o tej samej wartości a ich wartość będzie stanowić
najkorzystniejszą cenę Zamawiający wezwie ponownie tych Wykonawców o złożenie
ofert dodatkowych. Wartość ofert dodatkowych nie może być wyższa od ceny
zaoferowanej w ofercie głównej.

11. W przypadku wyboru oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia (konsorcja, spółki cywilne, itp.) Zamawiający może zażądać umowy
regulującej współpracę tych Wykonawców. Wykonawcy wspólnie ubiegający się
o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.

12. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zakończenia postępowania przed terminem lub
nieprzystąpienia do udzielenia zamówienia, bez podania przyczyn, bez jakichkolwiek
negatywnych konsekwencji względem Zamawiającego z tego tytułu. Od decyzji
Zamawiającego nie przysługuje odwołanie.

13. Dla porównania i oceny ofert Zamawiający przyjmie całkowitą cenę brutto, jaką
poniesie na realizację przedmiotu zamówienia.
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14. W Formularzu oferty Wykonawca podaje cenę, z dokładnością do dwóch miejsc
po przecinku w rozumieniu art. 3 ust. l pkt l i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014r.
o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., póz. 1830) oraz ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. o denominacji złotego (Dz. U. z 1994 r.. Nr 84, póz. 386 ze zm.),
za którą podejmuje się zrealizować przedmiot zamówienia.

15. Wynagrodzenie będzie płatne zgodnie z Projektem umowy.
16. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień

dotyczących treści złożonych ofert.
17. Zamawiający poprawi w ofercie:

l) oczywiste omyłki pisarskie,
2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych

dokonanych poprawek,
3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z Zaproszeniem do składania ofert,

niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym
Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

X. Sposób przveotowania Oferty

l. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
2. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pismem czytelnym.
3. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia zobowiązani

są do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

4. W przypadku ustanowienia pełnomocnika wykonawca składa - pełnomocnictwo
do reprezentowania Wykonawcy (jeżeli oferta i załączniki nie będą podpisane przez
osobę/y wskazaną/e w rejestrze sądowym lub innym dokumencie właściwym dla formy
organizacyjnej wykonawcy). Z pełnomocnictwa musi jednoznacznie wynikać do jakich
czynności prawnych dana osoba/y została/y umocowana/e [w formie oryginału lub kopii
poświadczonej przez notariusza za zgodność z oryginałem).

5. Jeżeli do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy wymagane jest zastosowanie
tzw. reprezentacji łącznej, wówczas wszystkie dokumenty muszą być podpisane przez
zobowiązane osoby.

6. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
publicznego kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych
podmiotów są poświadczone za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę
lub te podmioty.

7. Dokumenty i oświadczenia wymagane dla potwierdzenia spełnienia przez Wykonawców
warunków udziału w postępowaniu (za wyjątkiem wymaganych w postaci oryginału)
należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez
Wykonawcę.
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8. Poświadczenie za zgodność z oryginałem powinno być sporządzone w sposób
umożliwiający identyfikację podpisu np. czytelny podpis osoby upoważnionej lub podpis
nieczytelny z imienną pieczątką.

9. Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii
dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu będzie nieczytelna lub będzie
budziła wątpliwości co do jej prawdziwości.

10. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język
polski.

11. Treść oferty musi odpowiadać treści Zapytania Ofertowego pod rygorem odrzucenia
oferty.

12. Oferta wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami musi być sporządzona przez
Oferenta ściśle według postanowień Zapytania Ofertowego.

13. Oferta powinna być sporządzona według wzoru formularza „Oferta" stanowiącego
załącznik nr l do Zapytania Ofertowego. Oferta musi być napisana w języku polskim,
na komputerze, maszynie do pisania lub ręcznie długopisem bądź niezmywalnym
atramentem dużymi drukowanymi literami. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności,
w formie pisemnej.

14. Wszystkie zapisane strony oferty wraz z załącznikami powinny być kolejno ponumerowane
i złączone z sobą w sposób trwały.

15. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane przez określoną
w punkcie poprzedzającym osobę (osoby) podpisujące ofertę.

16. Jeżeli Wykonawca wprowadzi jakieśkolwiek zamiany w „Formularzu ofertowym" wówczas
Zamawiający odrzuci ją z powodu braku zgodności z zaproszeniem do składania ofert.

17. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Wykonawca składający ofertę
18. Ofertę należy umieścić w kopercie/opakowaniu. Na kopercie/opakowaniu (w tym

opakowaniu poczty kurierskiej) należy umieścić następujące oznaczenia:
l) Nazwa, adres, numer telefonu i faksu wykonawcy:
2) Urząd Gminy Księźpol, ul. Biłgorajska 12, 23-415 Księżpol
3) OFERTA NA - „Wykonanie wiat przy Gminnym Ośrodku Kultury w m. Księżpol oraz w

m. Majdan Stary" w ramach realizowanego projektu „Poprawa transgranicznego
systemu ochrony środowiska w gminie Księżpol w Polsce i mieście Chervonograd na
Ukrainie - poprzez rozwój infrastruktury kanalizacyjnej" - znak sprawy:
BGK.271.2.36.2021

4) Nie otwierać przed dniem 18.06.2021 r. do godz. 15:30.

XI. Miejsce i termin składania ofert

l. Składanie ofert:

l) Miejsce: Urząd Gminy Księżpol, ul. Biłgorajska 12, 23-415 Księżpol
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2) Termin: 18.06.2021 r., do godz. 15:30

3. Godziny urzędowania określono w rozdz. l. Zapytania ofertowego.

4. Uwaga: Decydujące znaczenie dla zachowania terminu składania ofert ma data i godzina
wpływu oferty w miejsce wskazane w pkt. l, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową
lub kurierską.

5. Wszelkie oferty otrzymane po terminie, określonym w podpunkcie poprzedzającym,
nie będą rozpatrywane.

6. Zamawiający nie przewiduje organizowania posiedzenia z otwarcia ofert.

7. Zamawiający poinformuje o złożonych ofertach.

XII. Informacja w zakresie przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. l i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. l),
dalej „RODO", informuję, że:

administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Gminy w Księżpolu
ul. Biłgorajska 12, 23-415 Księżpol tel. 846877420; fax 846877432; e-mail
info@ksiezpol.pl
z inspektorem ochrony danych osobowych można kontaktować się tel. 604521364;
mail: biuro@myszkowiak.pl;
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. l lit. c RODO
w celu związanym z przedmiotowym zamówieniem Nr BGK.271.2.36.2021
odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym

udostępniona zostanie dokumentacja postępowania; w oparciu o art. 18 oraz art. 74
ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r.póz.
2019), dalej „ustawa Pzp";
dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji w/w celu
z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych,
w tym przepisów archiwalnych;
w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane
w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
posiada Pani/Pan:

na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana
dotyczących;
na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa
w art. 18 ust. 2 RODO;
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prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy
uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza
przepisy RODO;

nie przysługuje Pani/Panu:
w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych
osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
jest art. 6 ust. l lit. c RODO.

XIII. Osoba uprawniona do kontaktów z Wykonawcami

Osobą uprawnioną do kontaktu w dni robocze od pn. do pt. z wykonawcami w imieniu
zamawiającego w godz. pracy Urzędu jest:

w sprawach formalnych: Małgorzata Blicharz - tel.: 84 687 74 20;
w sprawach merytorycznych: Henryk Zań - tel.: 84 687 74 20;

XIV. Wzory oświadczeń i wymaganych dokumentów stanowigce załączniki do zaproszenia do
składania ofert:

l. Formularz ofertowy - załącznik nr l;
2. Oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia - Załącznik nr 2;
3. Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - Załącznik

nr 3;

4. Wzór umowy-Załącznik Nr 4.
5. Projekt budowlany wiaty w m. Księżpol - Załącznik Nr 5.
6. Przedmiar robót wiaty w m. Księżpol- Załącznik Nr 6.
7. Projekt budowlany wiaty w m. Majdan Stary - Załącznik Nr 7.
8. Przedmiar robót wiaty w m. Majdan Stary - Załącznik Nr 8.

Księżpol, dnia 11.06.2021 r. Zatwierdził:
(podpis Kierownika Zamawiyącjeg/i lub osoby upoważnionej)
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