ZAPYTANIE OFERTOWE

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA
„DOLINĄ WIEPRZA I LEŚNYM SZLAKIEM”

zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
prowadzonego w trybie zapytania ofertowego pod nazwą

"Utworzenie miejsca postojowego dla kajakarzy w miejscowości Leszkowice”

Operacja pn. "Utworzenie miejsca postojowego dla kajakarzy w miejscowości Leszkowice”
realizowanego w ramach projektu współpracy: „Rozwój i promocja turystyki kajakowej na rzece
Wieprz” współfinansowanego z PROW 2014-2020 realizowanego w ramach poddziałania:19.3.
„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez
społeczność”.

Lubartów, dnia 09.05.2018 r.

I.

NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem”
ul. Lubelska 36B; 21-100 Lubartów

NIP: 7142008587
REGON: 060437606
Telefon: (081) 854 58 53;
e-mail: info@lgdlubartow.org.pl
II.

TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

1. W niniejszym postępowaniu nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004
r. - Prawo zamówień publicznych (j. t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, z późn. zm.).
2. Postępowanie prowadzone jest w formie zapytania ofertowego w trybie konkurencyjnego
wyboru wykonawców na podstawie art. 43a ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu
rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2014-2020 (t.j., Dz. U. 2017 r. poz. 562 i z 2018 r., poz. 311.) oraz rozporządzenia Ministra
Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lutego 2018 r. w sprawie wyboru wykonawców zadań
ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji oraz warunków dokonywania
zmniejszeń kwot pomocy oraz pomocy technicznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 396).
3. Dokument niniejszy stanowi zapytanie ofertowe w rozumieniu § 3 ww. rozporządzenia.
W zakresie nieuregulowanym niniejszym zapytaniem ofertowym, zwanym dalej „ZO”,
zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia
14 lutego 2018 r. w sprawie wyboru wykonawców zadań ujętych w zestawieniu rzeczowofinansowym operacji oraz warunków dokonywania zmniejszeń kwot pomocy oraz pomocy
technicznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 396) zwane dalej „rozporządzeniem”.
4. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Poddziałania 19.3.
Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania.
5. Miejsce publikacji ogłoszenia o przetargu:
•

Portal Ogłoszeń ARiMR dla Wnioskodawców/Beneficjentów PROW 2014-2020:
https://www.portalogloszen.arimr.gov.pl

•

strona internetowa LGD „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” :www.lgdlubartow.org.pl

Uwaga!
Zamawiający zgodnie z § 3 ust. 2 ww. rozporządzenia zastrzega sobie możliwość zakończenia
postępowania bez wyboru żadnej z ofert.

III.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Nazwa nadana przez Zamawiającego:
"Utworzenie miejsca postojowego dla kajakarzy w miejscowości Leszkowice”
Obejmuje:
A.

Budowę ażurowej altany drewnianej.

B.

Wykonanie ław i stołu.

C.

Budowę tablicy informacyjnej.

D.

Wykonanie miejsca na ognisko.

E.

Wykonanie boiska do siatkówki plażowej.

F.

Wykonanie pojemników na odpady stałe.

A.

Budowa ażurowej altany drewnianej.

Altana będzie służyła jako miejsce wypoczynku i rekreacji dla kajakarzy, turystów i lokalnej
społeczności.
Obiekt wykonany z drewna, podłoże stanowi kostka brukowa betonowa. Wymiary obiektu w
rzucie szer. 480 cm, długość 500 cm, rozstaw osiowy słupów - 400 cm.
Posadowienie stóp fundamentowych poniżej poziomu terenu - 100 cm.
Charakterystyczne parametry techniczne:
- fundamenty betonowe - beton C20/25; stopa 35x35 cm o wysokości 30 cm;
- na stopie słup betonowy zbrojony konstrukcyjnie, beton C20/25, słup 15x15 cm o wysokości
73 cm; pręty żebrowane 4#12 mm, dł. 100 cm, zatopione w stopie betonowej, strzemiona co
10 cm o średnicy minimum 4,5mm;
- słupy 15x15 cm, płatwie 10x16 cm, krokwie 6 x 17 cm, jętki 6 x 8 cm, miecze 6 x 8 cm drewno C30 zabezpieczone powłoką ogniochronną
- balustrada z tworzywa sztucznego (zalecane przezroczyste)
- pokrycie dachowe - gont bitumiczny
- rozstaw osiowy słupów - 4,00 m, wysokość budynku - 3,85 m, dach dwuspadowy o nachyleniu
połaci 30°.
Posadzka – pod zadaszeniem wykonana z kostki betonowej grubości 8 cm na podsypce
cementowo-piaskowej grubości 5 cm, ujętej w obrzeża betonowe.
B.

Wykonanie ław i stołu.

Ławki drewniane, siedzisko wysokość 45 cm wykonane z trzech bali 14x14 cm o długości 190
cm każdy, stabilne nogi, przymocowana na stałe.
Stół drewniany, blat wysokości 75 cm wykonany z pięciu bali 14x14 cm o długości 230 cm
każdy, stabilne nogi, przymocowany na stałe.

C.

Budowa tablicy informacyjnej.

Fundamenty – stopy fundamentowe wykonane jako bloczki żelbetowe o wymiarach 30 cm x 30
cm x 105 cm (beton B 25).
Konstrukcja nośna – słupy drewniane (rozstaw 120 cm) drewno sosnowe, strugane 14 cm x 14
cm połączone płatwią 14 cm x 14 cm z daszkiem.
Daszek – wykonany z krawędziaków. Krokwie i poprzeczki do tablic 5 cm x 10 cm. Wysokość
tablicy 250 cm, szerokość 150 cm.
Tablica – płyta OSB lub sklejka o wymiarach 70 cm x 100 cm
Elementy drewniane impregnowane ciśnieniowo preparatami grzybo i pleśniobójczymi.
D.

Wykonanie miejsca na ognisko.

Wykonanie miejsca na ognisko w kształcie koła z kamieni polnych oraz 4 siedzisk z desek
E.

Wykonanie boiska do siatkówki plażowej.

Wykonanie boiska o wymiarach 8 m x 16 m. Słupki i siatka do piłki plażowej.
F.

Wykonanie miejsca na pojemniki na odpady stałe.

Przygotowanie miejsca pod pojemnik na odpady stałe (ok. 4 m2). Pojemnik metalowy na śmieci
na stałe mocowany w gruncie 40 l, 2 sztuki.
2.

Lokalizacja inwestycji.

Inwestycja zlokalizowana jest na działce ewidencyjna nr 677 o powierzchni 29 128,00 m2
położonej w miejscowości Leszkowice, Gmina Ostrówek.
3.

Stan prawny inwestycji.

Działka nr ew. 677 w Leszkowicach należy do Gminy Ostrówek.
4.

Szczegółowy opis zamówienia zawierają: dokumentacja projektowa, specyfikacja
techniczna wykonania i odbioru robót oraz przedmiar robót.

5.

Informacje dodatkowe.

a)

Jeśli w dokumentacji element przedmiotu zamówienia został wskazany poprzez znak
towarowy, patent lub pochodzenie, źródło lub szczególny proces lub opisano element
przedmiotu zamówienia za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów
referencji technicznych, ewentualne wskazania na takie elementy przedmiotu zamówienia
należy odczytać z wyrazami „lub równoważny”. Zamawiający dopuszcza w takim przypadku
oferowanie elementów równoważnych pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie parametrów
technicznych nie gorszych od założonych w ww. dokumentacji przetargowej. Wykonawca
jest zobowiązany wykazać w ofercie jakie elementy zostały zamienione i określić jakie
elementy w ich miejsc proponuje. Ponadto powinien wykazać w sposób nie budzący
wątpliwości, że wskazane rozwiązania są równoważne.

b) Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji przedmiotu zamówienia na okres nie krótszy niż
36 miesięcy, przy czym Wykonawca może zaoferować dłuższy okres gwarancji. Okres

gwarancji stanowi jedno z „kryteriów oceny ofert”.

c)

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

d)

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

IV.

TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Zakończenie robót – najpóźniej do dnia 01 sierpnia 2018 r.
Termin zakończenia robót - termin do upływu którego Wykonawca zobowiązany jest
zakończyć wszystkie roboty i dokonać zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego.
V.

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu,
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1.2.1. Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile
wynika to z odrębnych przepisów.
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
1.2.2. Sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
1.2.3. Wiedzy i doświadczenia
A. O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który:
Wykaże się wykonaniem w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy niż 5 lat – w tym okresie wykonaniem
minimum jednego przedmiotu zamówienia o charakterze i zakresie podobnym do
wskazanego w zapytaniu ofertowym na kwotę nie mniejszą niż 20 000,00 zł, z podaniem
wartości oraz daty i miejsca wykonania wraz dowodami potwierdzającymi, że przedmiot
zamówienia został wykonany zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo
ukończony (protokoły odbioru).
2. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych w pkt. 1 dokonana
zostanie zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia” w oparciu o informacje zawarte w
oświadczeniach i dokumentach wyszczególnionych w rozdziale VIII niniejszego ZO. Z treści
oświadczeń, dokumentów musi jednoznacznie wynikać, iż ww. warunki Wykonawca spełnił.
VI.

1.

OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY
WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU
OCENY OFERT
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi
kryteriami:
l.p.

Kryterium

1

Cena (C)

Waga
70%

2

Okres gwarancji (G)

30%

Wg zasady 1% = 1 pkt
Spośród ofert nieodrzuconych Zamawiający wybierze ofertę, która uzyskała największą
liczbę punktów (S), obliczona, jako suma punktów kryteriów 1 i 2
S=C+G
gdzie:
S – suma punktów, jaką po uwzględnieniu wag może osiągnąć oferta (maks. 100,00 pkt)
C – liczba punktów uzyskanych w kryterium cena,
G - ilość punktów uzyskanych w kryterium okres gwarancji
1) kryterium nr 1: Cena oferty (C)
Przy kryterium cena, najwyżej punktowana będzie oferta o najniższej cenie brutto,
pozostałe oferty proporcjonalnie do oferty najtańszej.
Sposób obliczenia punktów dla kryterium „cena” – maks. 70 punktów (70%).
Każda ze złożonych ofert będzie podlegać ocenie wg następującego wzoru:
C=

(

Cn
C bad

X 70%) x 100

gdzie:
C
- ilość punktów za kryterium „cena” przyznane ocenianej ofercie,
Cn
- najniższa cena brutto spośród ocenianych ofert wyrażona w zł.,
C bad - cena brutto oferty ocenianej wyrażona w zł.
2) kryterium nr 2 - Okres gwarancji (G)
Sposób obliczenia punktów dla kryterium „okres gwarancji” – maks. 30 punktów (30%).
Każda oferta w kryterium „okres gwarancji” będzie oceniana według poniższego wzoru
G=

(

G bad
G max

X 30%) x 100

gdzie:
G
- ilość punktów za kryterium „okres gwarancji” przyznane ocenianej ofercie,
G bad - okres gwarancji (w miesiącach) w ofercie ocenianej,
G max – najdłuższy okres gwarancji (w miesiącach) spośród ofert ocenianych.
Przy czym
Minimalny wymagany przez Zamawiającego okres gwarancji to 36 miesięcy
Maksymalny możliwy do zaoferowania okres gwarancji to 60 miesięcy.
W przypadku oferowanych okresów gwarancji dłuższych niż 60 miesięcy, za liczbę „G bad” w
liczniku podstawiona będzie wartość 60, ale Wykonawca będzie związany okresem gwarancji
zaoferowanym w „Formularzu ofertowym”.
Oferta Wykonawcy, który zaoferuje okres gwarancji krótszy niż 36 miesięcy lub nie wskaże
w formularzu oferty oferowanego okresu gwarancji podlega odrzuceniu jako oferta, której treść
nie odpowiada warunkom zapytania ofertowego.
2.

Za ofertę najkorzystniejszą będzie uznana oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans
ceny i okresu gwarancji, tj., maksymalną liczbę punktów w oparciu o ustalone kryteria.

Pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja
zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, który uzyska największą ilość punktów.
Punkty oblicza się z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
3.

Jeżeli nie można będzie wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej
ofert przedstawia taki sam bilans ceny i terminu wykonania, Zamawiający spośród tych
ofert wybiera ofertę z niższą ceną.

4.

Jeżeli ocenie będzie podlegać tylko jedna oferta uzyska ona maksymalną liczbę punktów
w odniesieniu do poszczególnych parametrów (kryteriów), dla których punktacja obliczana
miałaby być wg powyższych wzorów.

5.

Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w
sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego
wykonania umowy (jeśli takie zostało ustanowione), Zamawiający może wybrać ofertę
najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i
oceny.

VII.

PODSTAWY WYKLUCZENIA

1.

Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy Wykonawcę:

1)

w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie
w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez
likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332
ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2017 r. poz.
1508, z późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po
ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli
układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że
sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003
r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 2344, z późn. zm.),

2)

którzy w sposób zawiniony poważnie naruszyli obowiązki zawodowe, co podważa ich
uczciwość, w szczególności gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego
niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co Zamawiający jest w
stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych.

VIII.

1.

2.

WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH
SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK
PODSTAW WYKLUCZENIA

Dokumenty potwierdzające
w postępowaniu.

brak

podstaw

wykluczenia

Wykonawcy

z

udziału

a)

oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych, stanowiące załącznik
nr 2 do zapytania ofertowego.

b)

odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej.

Dokumenty
składane
w postępowaniu.

w

celu

potwierdzenia

spełniania

warunków

udziału

a)

3.

IX.

wykaz robót budowlanych o podobnym do charakterze i zakresie do wymienionego w
zapytaniu ofertowym wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy
niż 5 lat – w tym okresie wykazanie, że Wykonawca wykonał minimum jeden przedmiot
zamówienia o charakterze i zakresie podobnym do wskazanego w zapytaniu
ofertowym na kwotę nie mniejszą niż 20 000 zł, z podaniem wartości oraz daty i
miejsca wykonania wraz z dowodami potwierdzającymi, że przedmiot zamówienia
został wykonany zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończony
(protokoły odbioru) - wg wzoru – załącznik nr 3 do ZO.

Zamawiający wezwie Wykonawców do złożenia, uzupełnienia lub poprawienia oświadczeń
lub dokumentów lub do udzielania wyjaśnień, a także do złożenia pełnomocnictwa.
INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO
Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW,
A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ
Z WYKONAWCAMI

1.

Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje Zamawiający oraz
Wykonawcy mogą przekazywać:

1)

pisemnie na adres: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Doliną Wieprza i Leśnym
Szlakiem” ul. Lubelska 36B; 21-100 Lubartów.

2)

pocztą elektroniczną w postaci skanu podpisanych pism - adres poczty elektronicznej:

info@lgdlubartow.org.pl.
2.

Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca.

3.

Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazane za pomocą
formy elektronicznej wymagają na żądanie każdej ze stron, niezwłocznego potwierdzenia
faktu ich otrzymania.

4.

Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści ZO. Zamawiający
udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu
składania ofert. Zamawiający ma prawo odmówić odpowiedzi na pytania przesłane do
Zamawiającego na dwa dni przed upływem terminu składania ofert.

5.

Pytania dotyczące wyjaśnień treści ZO powinny zostać przekazane Zamawiającemu na
adres mailowy: info@lgdlubartow.org.pl.

6.

Treść pytań oraz udzielone wyjaśnienia zostaną jednocześnie przekazane wszystkim
Wykonawcom, poprzez zamieszczenie na stronie internetowej, na której zostało
opublikowane zapytanie.

7.

W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert
zmienić treść zapytania ofertowego. Dokonaną zmianę treści zapytania Zamawiający
udostępnia na stronie internetowej. W zmienionym zapytaniu ofertowym zostanie wskazany
nowy termin składania ofert.

8.

W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszego ZO, a treścią udzielonych
odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze
oświadczenie Zamawiającego.

9.

Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami, jest:

Leszek Zieliński – dyrektor biura LGD „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem”;
tel. (081) 854 58 53; e-mail: info@lgdlubartow.org.pl
X.

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą
rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

XI.

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERTY

1.

Oferta musi być sporządzona w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze,
ręcznie długopisem lub inną trwałą i czytelną techniką oraz podpisana przez osobę(y)
upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.

2.

Upoważnienie do podpisania oferty musi być dołączone do oferty, o ile nie wynika ono
z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę.

3.

Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert spowoduje
odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę.

4.

Treść złożonych ofert musi odpowiadać treści ZO.

5.

Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

6.

Zaleca się, aby każda zapisana strona oferty była ponumerowana kolejnymi numerami,
a cała oferta wraz z załącznikami była w trwały sposób ze sobą połączona uniemożliwiające
jej dekompletację.

7.

Poprawki lub zmiany (również przy użyciu korektora) w ofercie, powinny być parafowane
własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.

8.

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie lub opakowaniu, w siedzibie Zamawiającego
i oznakować w następujący sposób:
Nadawca:
Pełna nazwa i dokładny adres Wykonawcy
(ulica, numer lokalu, miejscowość,
numer kodu pocztowego)
(dopuszcza się czytelny odcisk pieczęci)

Adresat:
Stowarzyszenie Lokalna Grupa
Działania „Doliną Wieprza i Leśnym
Szlakiem”
21-100 Lubartów, ul. Lubelska 36B

Oferta na wykonanie:
„Utworzenie miejsca postojowego dla kajakarzy w miejscowości Leszkowice”.

9.

Oferta oraz wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie postępowania są
jawne.

10. Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty oraz wycofać złożoną ofertę przed
upływem terminu do składania ofert:
1)

w przypadku zmiany oferty, Wykonawca składa pisemne oświadczenie o wprowadzeniu
zmian, określając zakres i rodzaj tych zmian, a jeżeli złożenie tego oświadczenia pociąga za
sobą konieczność wymiany lub przedłożenia nowych dokumentów – Wykonawca winien

dokumenty te złożyć. Powyższe oświadczenie oraz ewentualne dokumenty należy zamieścić
w zamkniętym opakowaniu, zgodnie z opisem zawartym w pkt 8, z dopiskiem „ZMIANA”.
Koperty oznaczone „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który
wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian, zostaną
dołączone do oferty.
2)

w przypadku wycofania oferty, Wykonawca składa pisemne oświadczenie, że ofertę
wycofuje, umieszczone w zamkniętym opakowaniu, oznaczonym zgodnie z opisem
zawartym w pkt 8 z dopiskiem „WYCOFANIE”. Oferty wycofane nie będą otwierane.

11. Zamawiający nie przewiduje rozliczania w walutach
Zamawiającym, a Wykonawcą prowadzone będą w PLN.

obcych.

Rozliczenia

między

12. Oferta, której treść nie będzie odpowiadać treści ZO, zostanie odrzucona. Wszelkie
niejasności i obiekcje dotyczące treści zapisów w ZO należy, zatem wyjaśnić
z Zamawiającym przed terminem składania ofert w trybie przewidzianym w rozdziale VIII
niniejszego ZO. Zamawiający nie przewidują negocjacji warunków udzielenia zamówienia,
w tym zapisów projektu umowy, po terminie otwarcia ofert.
XII.

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

1. Składanie ofert:
Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego:
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem”
21-100 Lubartów, ul. Lubelska 36B
w terminie do dnia
25 maja 2018 r. do godziny 15:00
za pośrednictwem operatora pocztowego, osobiście lub za pośrednictwem posłańca, kuriera.
Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu
oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert za pomocą faxu lub e-mailem.
2. Otwarcie ofert:
1)

otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 28 maja 2018 r. o godz. 11.00.

2)

Otwarcie ofert jest jawne.

3)

Podczas otwarcia ofert Zamawiający odczyta informacje dotyczące:
a)

kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,

b) firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie,
c)

XIII.

ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności
zawartych w ofertach.
OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY

1. Ceną oferty jest cena brutto przedmiotu zamówienia, podana w „Formularzu Ofertowym” –
(załącznik nr 1 do ZO) i ma charakter ryczałtowy.

2. Cenę oferty należy obliczyć powiększając cenę netto całego przedmiotu zamówienia
o podatek od towarów i usług według właściwej stawki tego podatku.
3. Cena może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia, nie dopuszcza się
wariantowości cen.
4. Cena podana w ofercie powinna być ceną kompletną i jednoznaczną i stanowić całkowite
wynagrodzenie Wykonawcy za wykonywanie obowiązków umownych w pełnym zakresie.
Musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia wynikające wprost z
opisu przedmiotu zamówienia zawartego w rozdziale III ZO, przedmiaru oraz dokumentacji
technicznej, jak również koszty, bez których nie można wykonać zamówienia w zakresie
objętym przedmiotem zamówienia.
5. Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia w cenie oferty brutto wszelkich kosztów,
jakie poniesie z tytułu należytej oraz zgodniej z obowiązującymi przepisami realizacji
przedmiotu zamówienia m.in.: związanych z przygotowaniem terenu robót, wszelkimi
robotami przygotowawczymi, odtworzeniowymi, porządkowymi.
6. Cena podana w ofercie musi być wyrażona w złotych polskich (PLN) z dokładnością do
drugiego miejsca po przecinku.
7. Zamawiający poprawia w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie, rachunkowe.
XIV.

ODRZUCENIE OFERTY

Oferta podlega odrzuceniu w przypadku, gdy:
1.
2.
a)

jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego lub
została złożona przez Wykonawcę:
niespełniającego warunków udziału w postępowaniu określonych w zapytaniu ofertowym
lub
b) powiązanego osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym lub osobami, o których mowa
w art. 43a ust. 4 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich
z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów
Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.
Przez powiązania osobowe lub kapitałowe (zgodnie z art. 43a ust. 4) rozumie się wzajemne
powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w ich
imieniu, lub osobami wykonującymi w ich imieniu czynności związane z przygotowaniem
i przeprowadzeniem postępowania w sprawie wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające na:
─

uczestniczeniu jako wspólnik w spółce cywilnej lub osobowej;

─

posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji spółki kapitałowej;

─

pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta lub
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;

─

pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to
budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.

3.

4.
5.

Oferta nie podlega odrzuceniu, mimo że została złożona przez Wykonawcę powiązanego
osobowo lub kapitałowo z osobą, o której mowa w art. 43a ust. 4 ww. ustawy,
jeżeli osoba ta nie będzie brała udziału w dalszym postępowaniu w sprawie wyboru przez
Zamawiającego Wykonawcy.
Została złożona po terminie składania ofert określonym w zapytaniu ofertowym.
Została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z postępowania.

XV. WARUNKI ZMIANY UMOWY
1. Umowa zawarta z wybranym wykonawcą może być zmieniona, jeżeli zmiana ta nie
spowoduje zmniejszenia albo zwiększenia zakresu świadczenia.
2. Zmiana umowy w zakresie wydłużenia terminu realizacji zadania jest możliwa na skutek
wystąpienia nieprzewidzianych zdarzeń uniemożliwiających realizację zadania. Fakt
pojawienia się okoliczności uniemożliwiających realizację zadania musi być zgłoszony
niezwłocznie Zamawiającemu.
XVI.

INFORMACJE DODATKOWE

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert w formie elektronicznej.
XVII. ZAŁĄCZNIKI:
Załącznik

nr 1

Formularz ofertowy

Załącznik

nr 2

Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych

Załącznik

nr 3

Wykaz robót budowlanych

Załącznik

Nr 4

Przedmiar robót

Załącznik

Nr 5

Dokumentacja techniczna

Załącznik

Nr 6

Wzór umowy

Znak sprawy: LGD-DWiLS/RozTurKaj/1/2018

Lubartów, dnia 04.05.2018 r.

