Pyzdry dn. 01.08.2017 r.
ZAPYTANIE OFERTOWE
w trybie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych
(Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.)

1. Zamawiający:
Muzeum Regionalne Ziemi Pyzdrskiej
ul. Kaliska 25a
62-310 Pyzdry
NIP 667-12-48-977, Regon 310501630
Tel. 63-2768-333 wew. 110, 632205733
Email: muzeum_pyzdry@poczta.onet.pl
2. Przedmiot zamówienia:
Zadania realizowane w ramach projektu RPWP.04.04.01-30-0001/17 "Rozwój kluczowego
szlaku dziedzictwa kulturowego województwa wielkopolskiego pn. Szlak Piastowski"
współfinansowanego z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 20142020 w ramach Działania 4.4. Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa
naturalnego i kulturowego, Poddziałania 4.4.1. Inwestycje w obszarze dziedzictwa kulturowego
regionu.
Budynek położony w Pyzdrach przy ul. Rynek 17 wpisany do rejestru zabytków pod nr
A-57/574 decyzją z dnia 30.07.1956 r.
Realizacja zadania odbywać się będzie pod nadzorem Wielkopolskiego Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków w Poznaniu.
Zamówienie dotyczy robót budowlano-remontowych Domu Podcieniowego w Pyzdrach.
Zadanie 1
,,Wymiana pokrycia dachowego Domu Podcieniowego”
Zadanie 2
,,Roboty remontowe – stolarka okienna i drzwiowa”
Zadanie 3
,,Roboty ślusarsko-kowalskie”
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w dokumentacji projektowej
stanowiącej załącznik do zapytania ofertowego.
Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.
Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia części lub
podwykonawcom.
Kod CPV:

całości

zamówienia

Główny: 45000000-7 Roboty budowlane
Dodatkowy: 45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty
ciesielskie
3. Warunki udziału:
Zadanie 1
,,Wymiana pokrycia dachowego Domu Podcieniowego”
O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy:
a) posiadają wiedzę i doświadczenie oraz zdolność techniczną i kadrową do realizacji
podobnych zamówień,
b) w okresie ostatnich 6 lat przed upływem terminu składania ofert, lub jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali co najmniej trzy
zadania polegające na renowacji, konserwacji obiektów zabytkowych (w tym roboty
związane z wymianą pokrycia dachowego).
c) posiadają ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności
i posiadania mienia wraz z odpowiedzialnością za produkt i szkody powstałe po
wykonaniu usługi, w tym odpowiedzialność z tytułu wykonywania usług budowlanomontażowych, szkody wyrządzone przez pojazdy nie podlegające obowiązkowi
ubezpieczenia.
Zamawiający uzna warunki za spełnione, gdy:
Oferent złoży oświadczenie – załącznik nr 1 do formularza ofertowego oraz przedstawi
protokoły odbioru robót potwierdzone przez Urząd Ochrony Zabytków i polisę
ubezpieczeniową.
Zadanie 2
,,Roboty remontowe – stolarka okienna i drzwiowa”
O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy posiadają wiedzę
i doświadczenie oraz zdolność techniczną i kadrową do realizacji podobnych zamówień.
Zamawiający uzna warunki za spełnione, gdy:
Oferent złoży oświadczenie – załącznik nr 2 do formularza ofertowego.
Zadanie 3
,,Roboty ślusarsko-kowalskie”
O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy posiadają wiedzę
i doświadczenie oraz zdolność techniczną i kadrową do realizacji podobnych zamówień.
Zamawiający uzna warunki za spełnione, gdy:
Oferent złoży oświadczenie – załącznik nr 2 do formularza ofertowego.
4. Termin realizacji i płatność:
Zadanie 1
,,Wymiana pokrycia dachowego Domu Podcieniowego”
Termin realizacji: 24.08.2017 – 30.11.2017
Zadanie 2
,,Roboty remontowe – stolarka okienna i drzwiowa”

Termin realizacji: 24.08.2017 – 30.11.2017
Zadanie 3
,,Roboty ślusarsko-kowalskie”
Termin realizacji: 24.08.2017 – 30.11.2017
Płatność wynagrodzenia nastąpi po zakończeniu prac, przelewem na rachunek wskazany przez
Wykonawcę w terminie 21 dni od daty dostarczenia do siedziby Zamawiającego
faktury/rachunku wraz z podpisanym przez przedstawiciela Zamawiającego protokołem
odbioru.
5. Kryterium wyboru oferty: (Zadanie 1, Zadanie 2, Zadanie 3)
1) Cena 80 %
2) Okres gwarancji 20 %
Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny ofert:
1) Dla kryterium ceny punkty będą przyznawane według wzoru:
C= (Cmin/ Cbad) x80
C- liczba punktów w kryterium „cena”
Cmin- najniższa cena (brutto) spośród cen złożonych ofert
Cbad- cena (brutto) badanej oferty
2) Dla kryterium okres gwarancji punkty będą przyznawane według wzoru:
G= (Gbad/Gmax) x20
G- liczba punktów w kryterium ,,okres gwarancji”
Gbad- okres gwarancji badanej oferty (w miesiącach)
Gmax – najdłuższy okres gwarancji spośród złożonych ofert (w miesiącach)
Postępowanie wygra oferent, który otrzyma największą łączną liczbę punktów. Oferta może
otrzymać łącznie 100 pkt.
6. Określenie warunków dokonywania zmian umowy:
Zamawiający dopuszcza możliwość zmian umowy. Zmiany mogą dotyczyć w szczególności:
a) terminu wykonania usługi,
b) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na
realizację przedmiotu zamówienia lub świadczenia stron,
c) zmiany osób do kontaktu,
d) zmiany stawki podatku VAT,
e) zmian dotyczących sposobu płatności.
Wszelkie istotne zmiany w umowie wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
7. Termin składania ofert: od 01.08.2017 do 16.08.2017
8. Akceptowalne formy składania ofert:
Złożona w siedzibie Muzeum Regionalnego Ziemi Pyzdrskiej ul. Kaliska 25a, 62-310 Pyzdry
osobiście lub przesłana pocztą tradycyjną lub elektroniczną na adres admin@pyzdry.pl. Kopie
dokumentów muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez osoby składające

ofertę.
9. Sposób sporządzenia oferty:
1) Formularz ofertowy
2) Obowiązkowe załączniki
10. Warunki wykluczenia:
Zamówienie nie może zostać udzielone podmiotowi powiązanemu osobowo lub 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:
1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
2) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika
z przepisów prawa,
3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika;
4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub
powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do
drugiego stopnia lub związanie z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli
z wykonawcą, jego zastępcą prawnym lub członkami organów zarządzających lub
organów nadzorczych wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia;
5) pozostawaniu, przed upływem 3 lat od dnia wszczęcia postępowania o udzielenie
zamówienia w stosunku pracy lub zlecenia z wykonawcą lub były członkami organów
zarządzających lub organów nadzorczych wykonawców ubiegających się o udzielenie
zamówienia;
6) pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to
budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności.
Oferent zobowiązany jest złożyć oświadczenie - załącznik nr 3 do formularza ofertowego.
11. Odrzuceniu podlegają oferty:
1) których treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego lub
2) złożone przez oferenta niespełniającego warunków udziału w postępowaniu określonych
w zapytaniu ofertowym lub
3) złożone przez oferenta powiązanego osobowo lub kapitałowo z 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 lub
4) złożone po terminie składania ofert, określonym w zapytaniu ofertowym.

12. Zmiana umowy:
Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy
w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w przypadku
wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej:
a) terminu wykonania przedmiotu umowy,
b) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na
realizację przedmiotu zamówienia lub świadczenia stron,
c) zmiany stawki podatku VAT,
d) zmian dotyczących sposobu płatności.
Wszelkie istotne zmiany w umowie wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. Nie
jest możliwe dokonywanie zmian w umowie polegających na zmniejszeniu zakresu
świadczenia wykonawcy w stosunku do zobowiązania zawartego w ofercie.
13. Załączniki:
1) wzór oferty,
2) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – Załącznik nr 1,
3) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – Załącznik nr 2,
3) oświadczenie o braku przesłanek o wykluczeniu z udziału w postępowaniu – Załącznik nr 3,
4) kosztorysy ofertowe i przedmiary robót,
5) dokumentacje techniczne.
14. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty.
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi wszystkich potencjalnych
wykonawców, którzy złożą ofertę oraz zamieści informację na stronie internetowej
www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl.
15. Inne informacje:
1) Osoby uprawnione do kontaktu:
Robert Michał Czerniak, e-mail: muzeum_pyzdry@poczta.onet.pl, tel. 503720463,
Grażyna Sawczuk, e-mail: admin@pyzdry.pl, tel. 63-2768-333, wew. 110.
2) Zamawiający nie zwraca ofert.
3) Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania w każdym czasie bez
podania przyczyny.

/-/ Robert Michał Czerniak

