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Świebodzin, dnia   01 grudnia 2020 r. 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE  
Nr 07/CiS/2020 z dnia  01 grudnia 2020 r. 

Wykonanie prac adaptacyjnych pomieszczeń dla uczestników projektu „CIS jako perspektywa zmiany” Oś 
priorytetowa 7. Równowaga społeczna, Działanie 7.4. Aktywne włączenie w ramach podmiotów integracji 
społecznej, Współfinansowanego przez Unie Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - 
Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020. 
 
Zamówienie poniżej 50 tys. PLN netto udzielone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności i nie podlega przepisom 
ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Niniejsze zapytanie zostało upublicznione na stronie internetowej: 
www.naszpomost.pl 
 
I.ZAMAWIAJĄCY 
Stowarzyszenie na Rzecz Edukacji "Pomost" 
Park Chopina 4 
66-200 Świebodzin 
Adres mailowy: stowarzyszeniepomost@onet.pl 
Strona internetowa: www.naszpomost.pl 
 
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  
Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy/Wykonawców na wykonanie prac adaptacyjnych 
pomieszczeń dla uczestników projektu „CIS jako perspektywa zmiany” Oś priorytetowa 7. Równowaga 
społeczna, Działanie 7.4. Aktywne włączenie w ramach podmiotów integracji społecznej, Współfinansowanego 
przez Unie Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Regionalnego Programu Operacyjnego 
Lubuskie 2020. 
Celem zamówienia jest wykonanie prac adaptacyjnych WC i klatki schodowej dla uczestników Centrum Integracji 
Społecznej wraz z zakupem niezbędnych materiałów budowlanych potrzebnych do przeprowadzenia prac 
zgodnych ze szczegółowym opisem zamówienia.  
 
III. KOD CPV 
45000000-7– roboty budowlane.  
45453000-7- Roboty remontowe i renowacyjne 
 
IV. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - wykonanie prac adaptacyjnych pomieszczeń dla uczestników 
Centrum Integracji Społecznej  - zawarty został w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego. 
Załącznik nr 1 przedstawia obmiar i  szczegółowy zakres robót niezbędnych do wykonania 
Zakres robót: 

1. Adaptacja W.C. – roboty budowlane, instalacje elektryczne; 

2. Adaptacja klatki schodowej – roboty budowlane, wentylacja; 

Termin realizacji zamówienia 30 dni od podpisania umowy. 

Miejsce realizacji zamówienia 66 - 200 Świebodzin, Park Chopina 4.  

Na wszystkie materiały zastosowane przy adaptacji wykonawca zobowiązany jest dostarczyć certyfikaty CE i 
atesty. 
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Zamawiający wymaga, aby sposób wykonania był zgodny ze sztuką budowlaną oraz został wykonany zgodnie ze 
wszystkimi obowiązującymi przepisami, normami i kosztorysem budowlanym zawartym w zapytaniu 
ofertowym. 

Zmawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 
 

VI. WYMAGANIA W STOSUNKU DO WYKONAWCY  
1. Roboty adaptacyjne należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną oraz obowiązującymi przepisami, 

normami i przedmiarem robót ( załącznik nr 1 )zawartym w zapytaniu ofertowym ( załącznik nr 2 ).  
2. Wykonawca będzie zobowiązany zabezpieczyć, we własnym zakresie, wszystkie materiały i urządzenia użyte 

w trakcie wykonywania prac adaptacyjnych. 
3. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne braki powstałe w związku z pozostawieniem 

materiałów i urządzeń bez nadzoru lub zabezpieczenia.  
4. Wykonawca prac adaptacyjnych będzie zobowiązany, aby wszystkie pozostałe po procesie adaptacji 

materiały użyte w trakcie jego procesu zostały przetworzone, unieszkodliwione i/lub magazynowane w 
sposób „przyjazny środowisku” (o ile jest to możliwe ponownie zostały użyte), co oznacza, że Wykonawca 
jest zobowiązany postępować zgodnie z ustawą o odpadach. 

5. Dodatkowe informacje na temat zakresu i sposobu wykonania zamówienia zawarte są  
w Załączniku nr 3 do Zapytania ofertowego – Wzór umowy.  

6. Dokumentacja rozliczeniowa musi być prawidłowo oznaczona poprzez umieszczenie logo Unii Europejskiej, 
logo Europejskiego Funduszu Społecznego, RPO Lubuskie 2020 oraz odpowiednich napisów informujących 
o projekcie, które Zamawiający przekaże Wykonawcy. 

7. Wykonawca winien być ubezpieczony i wszelkie szkody związane z realizacją zadania ponosi Wykonawca. 
 

VII. TERMIN I MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA 
1. Okres realizacji zamówienia wynosi 30 dni od dnia podpisania umowy. 
2. Miejsce realizacji zamówienia 66-220 Świebodzin, Park Chopina 4. 

 
VIII. WARUNKI PŁATNOŚCI 
1. Wykonawca poda w formularzu ofertowym całkowitą cenę brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia. 

W cenie oferty Wykonawca uwzględni wszystkie koszty zamówienia 
2. Cena oferty jest ryczałtowa i zostanie podana w PLN. 
3. Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy w wysokości określonej w ofercie 

Wykonawcy stanowiącej załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego, wynagrodzenie będzie płatne w terminie 
21 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury, podstawą do wystawienia faktury będzie 
protokół odbioru wykonania uzgodnionego zakresu prac podpisany przez strony bez zastrzeżeń.   

 
IX. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU. 
O udział w postępowaniu może ubiegać się podmiot, spełniający następujące warunki:  

1. Posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają 
obowiązek posiadania takich uprawnień;  

2. Posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do 
wykonania zamówienia.  

3. Wykonawca winien wykazać się wykonanymi robotami remontowo/budowlanymi odpowiadającym swoim 
rodzajem robotom stanowiącym przedmiot zamówienia, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem 
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy  w tym okresie. Przez 
odpowiadające swoim rodzajem roboty, należy rozumieć roboty budowlane o wartości nie mniejsze niż 15 
tys. zł w ilości 2 robót, wykonanych, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończonych.  
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Wykonawca  przedstawi pisemną informację  ( załącznik nr 5 ) dla każdej części potwierdzone referencjami 
lub protokołami, że roboty zostały wykonane należycie. 

4. Znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;  
5. Nie znajduje się w stanie likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;  
6. Nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne;  
7. Nie został prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie 

zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne 
przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych;  

8. W przypadku której, wspólnik spółki jawnej, partner lub członek zarządu spółki partnerskiej; 
komplementariusz spółki komandytowej oraz spółki komandytowo-akcyjnej; członek organu zarządzającego 
osoby prawnej nie został prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o 
udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub 
inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych;  

9. Wobec którego sąd nie orzekł zakazu ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów 
o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.  

 
Ocena spełnienia przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana wg formuły: „spełnia – nie spełnia” na 
podstawie złożonych przez wykonawcę dokumentów i oświadczeń.  
 
 
X. WYKLUCZENIE Z UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

 
W celu uniknięcia konfliktu interesów Wykonawca nie może być podmiotem powiązanym osobowo i kapitałowo 
z Zamawiającym. 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, 
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, 
d) 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 jest obowiązany dołączyć do oferty oświadczenie o braku ww. powiązań według wzoru 
stanowiącego Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego. 
Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych należy przedłożyć w oryginale.  
Oświadczenie winno zostać podpisane przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy 
składającego ofertę.  
W przypadku złożenia oferty przez Wykonawcę powiązanego osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym, zostanie 
on wykluczony z udziału w niniejszym postępowaniu. 
Wykonawca, który nie spełni warunków zostanie wykluczony z postępowania. 

 
XI. RODZAJE I OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE KIEROWAŁ SIĘ PRZY WYBORZE OFERTY. 
1. Kryteria oceny ofert i znaczenie tych kryteriów: 

a) przy ocenie ofert i wyborze oferty najkorzystniejszej zamawiający będzie postępować zgodnie  
z wymaganiami zapytania ofertowego oraz kierować się przesłankami określonymi w kryteriach ocen. 

b) przy ocenie wykonawcy będzie brane pod uwagę niżej wymienione kryteria:; 
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c) Zmawiający dopuszcza składania ofert częściowych. 
 

 

Kryterium Znaczenie procentowe kryterium Maksymalna liczba punktów, jakie 
może otrzymać oferta za dane 

kryterium 

Cena brutto * 60% 60 pkt 

Gwarancja 25%     25 pkt 

Klauzula społeczna   15% 15 pkt 
 

Ocena ofert wg powyższych kryteriów dokonywana będzie wg następujących zasad: 
– zamawiający stosować będzie ocenę punktową; 

 
kryterium „cena”  
oceniane będzie na podstawie wzoru: 

 
                                C min 
                     Kc = ---------- x 60 punktów 
                                C of 
 

gdzie: 
C min - cena oferty o najniższej cenie 
C of - cena oferty ocenianej 
Dla porównania ofert pod względem kryterium cenowego zamawiający przyjmuje cenę ofertową brutto za 
całość zamówienia, maksymalna liczba punktów 60, 

 
kryterium „gwarancja”  
Zasady przyznawania punktów w kryterium „Gwarancja” 
Punkty w tym kryterium będą przyznawane wg zasady: 
- gwarancja 12 miesiące –   5 pkt, 
- gwarancja 24 miesięcy – 10 pkt, 
- gwarancja 33 miesięcy  – 15 pkt, 
- gwarancja 36 miesięcy – 25 pkt. 

             Maksymalne punkty za kryterium „gwarancja” - 25 pkt.  
 

Kryterium „klauzula społeczna 
Zasady oceny kryterium „Klauzula społeczna” : 
Wykonawca do realizacji zamówienia zatrudni na umowę o pracę lub spółdzielczą umowę o         pracę lub 
umowę cywilno-prawną osobę/osoby:  

a) Bezrobotne w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach 
rynku pracy; i/lub 

b) Młodocianych, o których mowa w przepisach prawa pracy, w celu przygotowania zawodowego; i/lub 
c) Niepełnosprawne w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i 

społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych; i/lub 
d) Innych osób niż określone w pkt a) b) lub c), o którym mowa w ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o 

zatrudnieniu socjalnym (Dz.U. z 2011 r. poz. 225 i 1211 oraz z 2015 r. poz. 1220 i 1567) lub we 
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właściwych przepisach państwa członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego. 

e) Możliwe jest zatrudnienie na część etatu, jednak ze względu na jakość miejsca pracy nie może to być 
mniej niż 1/2 etatu, a w przypadku umów cywilno-prawnych na okres nie krótszy niż miesiąc i  
obejmujący nie mniej niż 21 godzin pracy w miesiącu. 

-  zatrudnianie 0 osób z grup wskazanych powyżej - 0% (0 pkt.), 
  - zatrudnienie 1 osoby z grup wskazanych powyżej – 5 % (5 pkt.), 
  - zatrudnienia 2 osób i więcej z grup wskazanych powyżej - 15% (15 pkt.). 

f) Ocena w zakresie tego kryterium zostanie dokonana na podstawie wypełnionego formularza oferty 
cenowej. Deklaracja składana jest poprzez podkreślenie właściwej liczby osób. W przypadku nie 
zakreślenia żadnej z odpowiedzi Wykonawca w ocenie ww. kryterium otrzymuje 0 punktów. 

g) Zamawiający uprawniony będzie do kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań dotyczących 
zatrudniania ww. osób. Na żądanie Zamawiającego, wykonawca obowiązany będzie niezwłocznie 
udokumentować fakt zatrudniania ww. osób, w szczególności poprzez przedłożenie umów o 
pracę/spółdzielczej umowy o pracę/umowy cywilno-prawnej oraz dokumentów poświadczających 
status osób zatrudnionych. 

 
1. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona z dokładnością do dwóch 

miejsc po przecinku z zachowaniem zasady zaokrągleń matematycznych. 
2. Oferta, która uzyska największą liczbę punktów w wyniku zsumowania punktów za kryteria „cena” , 

„gwarancja ” i „klauzula społeczna ” zostanie uznana za najkorzystniejszą. 
3. Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, który uzyska najwyższą liczbę punktów wyniku oceny oferty.  
4. W toku dokonywania oceny złożonych ofert, zamawiający może żądać udzielenia przez wykonawców 

wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert. 
5. Zamawiający poprawia w ofercie:  

a) oczywiste omyłki pisarskie,  
b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych 

poprawek, 
c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z zapytaniem ofertowym, niepowodujące 

istotnych zmian treści oferty - niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta 
została poprawiona.  

6. Jeżeli w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o poprawieniu omyłki, o której mowa w ust. 10 lit. 
c, Wykonawca nie zgodzi się na poprawienie tej omyłki, oferta Wykonawcy zostanie odrzucona. 

 
XII. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA ORAZ TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY: 
1. Ofertę należy złożyć na Formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszego Zapytania. 

Cena podana w ofercie winna uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.  
2. Cena ofertowa nie podlega zmianie po złożeniu oferty.  
3. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 
4. Zmawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 
5. Oferta oraz wszystkie załączniki muszą być podpisane przez osobę/by upoważnioną/ne do reprezentacji 

Wykonawcy.  
6. Wzory dokumentów dołączone do niniejszego Zapytania powinny zostać wypełnione przez Wykonawcę i 

dołączone do oferty. Pełna oferta winna zawierać formularz ofertowy – zgodnie ze wzorem stanowiącym 
Załącznik nr 2 oraz załączniki 4 – 5.         

7. Ofertę należy złożyć: 

mailto:Stowarzyszeniepomost@onet.pl
http://www.naszpomost.pl/


 

Stowarzyszenie na Rzecz Edukacji Pomost 
Park Chopina 4, 66-200 Świebodzin 

Stowarzyszeniepomost@onet.pl , www.naszpomost.pl 

Regon: 080086485 NIP: 927-187-32-07 KRS: 0000 252395 

 

6 | S t r o n a  
„CIS jako perspektywa zmiany” - Współfinansowany z Funduszy Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Społecznego w 

ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020, Oś 7. Równowaga społeczna Działanie, 7.4. Aktywne włączenie 
w ramach podmiotów integracji społecznej. 

 

a) pocztą na adres: Stowarzyszenie na Rzecz Edukacji, ul. Okrężna 3, 66-200 Świebodzin 
b) osobiście od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.00 do 15.00, Stowarzyszenie na Rzecz Edukacji, 

ul. Okrężna 3, 66-200 Świebodzin 
c) w zamkniętej kopercie z adresem Wykonawcy (zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie 

poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność) z dopiskiem: 
 

Prace adaptacyjne w ramach projektu 
„ CIS jako perspektywa zmiany” 

 
Termin składania ofert upływa w dniu:   17 grudnia  2020r. do godz.  12:00 
Oferty, które wpłyną po wyznaczonym terminie składania ofert lub oferty niekompletne nie będą rozpatrywane.  
Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.  
 
XIII. UDZIELANIE WYJAŚNIEŃ DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO. 
Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie zapytania ofertowego. Wszelkie pytania dotyczące 
wyjaśnienia treści zapytania powinny być wnoszone w formie elektronicznej na: adres e-mail: 
mariusz.komin@gmail.com  w języku polskim lub wraz z tłumaczeniem na język polski. Zawsze dopuszczalna jest 
forma pisemna. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni 
przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego 
wpłynie do zamawiającego nie później niż do godz. 12.00 dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu 
składania ofert. 
Osoba do kontaktów ze strony Zamawiającego:  
Mariusz Komin 
tel. 533 653 708 
e-mail: mariusz.komin@gmail.com 
 
XIV. ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA I ZLECENIE REALIZACJI ZAMÓWIENIA. 
Wyniki postępowania zostaną upublicznione na stronie internetowej Bazy Konkurencyjności: 
(https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/) 
 
Do podmiotu wybranego w wyniku rozstrzygnięcia postępowania zostanie skierowane zawiadomienie o miejscu 
i terminie zawarcia umowy. 

Zastrzeżenia: 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego zapytania ofertowego na każdym jego etapie, 
bez podania uzasadnienia, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty. 
 
XV. ISTOSTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TRESCI ZAWIERANEJ 
UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO / WARUNKI ISTOTNYCH ZMIAN UMOWY ZAWARTEJ 
W WYNIKU PRZEPROWADZONEGO POSTĘPOWANIA  
1. Istotne postanowienia umowy stanowi wzór umowy - Załącznik nr 3 do ZAPYTANIA OFERTOWEGO. 
2. Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia zmian do zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na 

podstawie której dokonano wyboru wykonawcy. Zmiany są dopuszczalne, gdy: 
a) ulegnie zmianie stan prawny w zakresie dotyczącym realizowanej umowy, który spowoduje 

konieczność zmiany sposobu wykonania przedmiotu umowy, przez Wykonawcę; 
b) wystąpią obiektywne niezależnie od woli stron umowy okoliczności skutkujące potrzebą zmiany 

terminu realizacji przedmiotu umowy; 
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3. Dopuszcza się zmianę zapisów umowy, gdy zaistnieje siła wyższa lub inna, niemożliwa do przewidzenia 
w momencie zawarcia umowy okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, za którą żadna ze stron nie 
ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania umowy lub wprowadzenie 
tych zmian jest korzystne dla Zamawiającego.  

XVI. ODRZUCENIE OFERTY 
Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:  

1. jej treść nie będzie odpowiadać treści zapytania ofertowego; 
2. zostanie złożona po terminie; 
3. zostanie złożona na niewłaściwym formularzu; 
4. informacje (i oświadczenia) złożone przez Wykonawcę w złożonej ofercie będą nieprawdziwe lub 

niekompletne; 
5. podmiot nie wykaże doświadczenia; 

 
ZAŁĄCZNIKI DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO  

1. Szczegółowy opis zamówienia (załącznik 1) 
2. Formularz Ofertowy (załącznik 2) 
3. Wzór umowy (załącznik 3) 
4. Oświadczenie w zakresie powiązań osobowych lub kapitałowych (załącznik 4) 
5. Wykaz wykonania robót budowlano/remontowych ( załącznik 5 ) 
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