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ZAPYTANIE OFERTOWE
NR POSTĘPOWANIA: Zp.271.2.3.2020

Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru nad realizacją inwestycji p.n.
Wykonanie dokumentacji projektowej i robót budowlanych w ramach projektu
pn. Rowerem przez Beskidy – etap I formuła „Zaprojektuj i wybuduj”

ZATWIERDZAM:
dnia………………………

Uwaga:
Zamawiający oczekuje, że Wykonawcy zapoznają się dokładnie z treścią dokumentu. Złożenie oferty będzie uważane za akceptację zasad
prowadzenia postępowania opisanych w niniejszym dokumencie.
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ZAPYTANIE OFERTOWE DLA WYKONAWCÓW
dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:

Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru nad realizacją inwestycji p.n.
Wykonanie dokumentacji projektowej i robót budowlanych w ramach projektu
pn. Rowerem przez Beskidy – etap I formuła „Zaprojektuj i wybuduj”
Projekt Rowerem przez Beskidy – etap 1 jest współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego)
oś priorytetowa IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, działanie
4.5. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie, poddziałanie 4.5.3. Niskoemisyjny transport
miejski oraz efektywne oświetlenie – konkurs”
Niniejsze zapytanie ofertowe określa:
1. Opis przedmiotu zamówienia
2. Opis sposobu przygotowania oferty
3. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu oceny ich spełniania
4. Kryteria oceny ofert wraz z informacja o wagach punkowych przypisanych do poszczególnych kryteriów,
rażąco niska cena
5. Miejsce i termin składania ofert
6. Opis sposobu obliczenia ceny i warunki płatności
7. Niezbędne dokumenty stanowiące integralną część oferty
8. Termin związania ofertą
9. Podwykonawstwo
10. Pozostałe informacje dotyczące procedury wyłonienia Wykonawcy.
1. Opis przedmiotu zamówienia
1.1 Zamówienie polega na: pełnieniu funkcji Inspektora Nadzoru nad realizacją inwestycji p.n. Wykonanie
dokumentacji projektowej i robót budowlanych w ramach projektu pn. Rowerem przez Beskidy – etap I formuła
„Zaprojektuj i wybuduj” w czasie realizacji zamówienia oraz w okresie trwania gwarancji udzielonej przez
Wykonawcę robót budowlanych i prac projektowych.
1.2 Szczegółowy zakres obowiązków Wykonawcy, został określony we wzorze umowy stanowiącym załączniku nr
2 do niniejszego zapytania ofertowego.
1.3 Wykonawca jest zobowiązany do ścisłej współpracy z Zamawiającym, na każdym etapie realizacji przedmiotu
zamówienia. Na czas obowiązywania umowy Wykonawcy jest do dyspozycji Zamawiającego w godzinach czasu
pracy Urzędu, a w razie potrzeby (na wezwanie Zamawiającego) również w godzinach i dniach wolnych od pracy
Urzędu.
1.4 POZYCJA WE WSPÓLNYM SŁOWNIKU ZAMÓWIEŃ CPV:
71520000-9 – Usługi nadzoru budowlanego
71248000-8 – Nadzór nad projektem i dokumentacją
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1.5 Wykonawca w ramach świadczonej usługi zobowiązany jest do stosowania i przestrzegania obowiązujących w
przedmiocie zamówienia przepisów prawa oraz ponosi pełną odpowiedzialność w przypadku ich naruszenia.
Wykonawca jest zobowiązany do świadczenia usługi za pośrednictwem osób posiadających stosowne kwalifikacje,
umiejętności, doświadczenie, uprawnienia oraz spełniających wymogi przepisów prawa jeśli takie są wymagane.
1.6 Termin realizacji zamówienia:
1.6.1 Wykonawca będzie zobowiązany do pełnienia nadzoru inwestorskiego w okresie od dnia zawarcia umowy
do zakończenia realizacji inwestycji (przewidywany umowny termin zakończenia robót budowlanych – 30.09.2022
r.) oraz w okresie gwarancji jakości, tj. do dnia podpisania protokołu ostatecznego odbioru po usunięciu wszystkich
wad ujawnionych w okresie gwarancji jakości.
1.6.2 Termin realizacji zamówienia został podzielony na etapy:
a) ETAP I – nadzór nad przygotowywaniem dokumentacji projektowej – od daty zawarcia umowy na realizację
zamówienia do dnia uzyskania pozwolenia na budowę przez Wykonawcę (planowane zakończenie do dnia
31.10.2021 r.).
b) ETAP II – nadzór nad realizacja robót budowlanych - od dnia przekazania placu budowy przez Zamawiającego
do dnia podpisania protokołu odbioru końcowego robót budowlanych przez Zamawiającego (planowane
zakończenie do dnia 30.09.2022 r.).
c) ETAP III – nadzór nad wypełnianiem obowiązków przez Wykonawcę wynikających z udzielonej gwarancji - w
okresie trwania udzielonej gwarancji na zrealizowane roboty budowlane (planowane zakończenie do dnia
30.10.2027 r.).
1.7. Termin płatności faktury - 30 dni od dnia złożenia prawidłowo wystawionej faktury na dziennik podawczy
Zamawiającego.
1.8 Zgodnie z art. 13 ust. 1 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. 1), dalej „RODO”, informujemy, że:
▪ administratorem danych osobowych Wykonawcy jest Wójt Gminy Brenna będący kierownikiem Urzędu
Gminy Brenna z siedzibą władz przy ul. Wyzwolenia 77, 43-438 Brenna, tel. 33-8536222 fax. 338536370, email: poczta@brenna.org.pl;
▪ inspektorem ochrony danych osobowych Gminie Brenna jest Pan Paweł Lis, tel. 33-497999, e-mail:
plis@volvox.pl;
▪ dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z
postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego nr Zp.271.2.3.2020 w trybie zapytania ofertowego;
▪ odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2011 r. o dostępie do informacji publicznej
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1330 z późn. zm.), ;
▪ dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o
udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy lub czas archiwizacji dokumentów przekracza 4 lata,
okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy lub obowiązku archiwizowania dokumentów;
▪ w odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
▪ Wykonawca posiada :
− na podstawie art. 15 RODO - prawo dostępu do danych osobowych go dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO - prawo do sprostowania swoich danych osobowych (z zastrzeżeniem, że
skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie
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zamówienia publicznego, ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z przepisami prawa
oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jej załączników);
− 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 (z zastrzeżeniem, że
prawo do ograniczania przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu
zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub
prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa
członkowskiego)
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że
przetwarzanie danych osobowych dotyczących Wykonawcy narusza przepisy RODO;
Wykonawcy nie przysługuje:
− 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 danych osobowych Wykonawcy jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

2. Opis sposobu przygotowania oferty.
2.1. Oferta musi zostać sporządzona pisemnie na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania
ofertowego.
2.2 Do oferty muszą zostać załączone wszystkie dokumenty wymagane postanowieniami punktu 7 niniejszego
zapytania ofertowego.
2.3 W przypadku, gdyby Wykonawca, jako załącznik do oferty, dołączył kopię dokumentu, kopia ta winna być
potwierdzona „za zgodność z oryginałem” przez osobę podpisującą ofertę. Dokument wielostronicowy przedłożony
w formie kserokopii winien być potwierdzony za zgodność z oryginałem na każdej stronie.
2.4 Formularz oferty wraz z załącznikami musi zostać podpisany przez upoważnionego przedstawiciela do
reprezentowania Wykonawcy.
2.5 Wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany winny być parafowane przez Wykonawcę.
2.6 Wykonawca winien umieścić ofertę wraz z wszystkimi wymaganymi dokumentami w kopercie posiadającej
oznaczenia określone w ogłoszeniu o zamówieniu.
2.7 Oferty niekompletne lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone Wykonawcy po
wyborze oferty najkorzystniejszej.
2.8 Każdy Wykonawca może złożyć jedną ofertę.
2.9 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
2.10 Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.
2.11 Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę, pod warunkiem, że
Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie przed terminem składania ofert.
2.12 Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty powinno zostać złożone w sposób i formie
przewidzianej dla oferty, z tym, że koperta będzie dodatkowo oznaczona określeniem „ZMIANA” lub
„WYCOFANIE”. Oświadczenia te powinny być jednoznaczne i nie powodować wątpliwości Zamawiającego co do
ich treści i zamiarów Wykonawcy.
2.13 Konsekwencje złożenia oferty niezgodnie z w/w opisem ponosi Wykonawca.
2.12 Koszty przygotowania oferty – Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem
oferty. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
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3.

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu oceny ich spełniania

3.1 Wykonawca musi wykazać że dysponuje lub będzie dysponował przy wykonaniu zamówienia osobami
niezbędnymi do wykonania zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacją
na temat ich kwalifikacjach zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a
także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o dysponowaniu tymi osobami;
Zamawiający wymaga:
- 1 osoby jako koordynatora specjalistów, posiadającej uprawnienia budowlane do pełnienia funkcji inspektora
nadzoru w specjalności drogowej;
- 1 osoby posiadającej uprawnienia budowlane do pełnienia funkcji inspektora nadzoru w specjalności
inżynieryjnej mostowej,
wydane zgodnie z ustawą Prawo budowlane (t.j. Dz.U.2020.1333 ze zm.) lub na podstawie wcześniej
obowiązujących przepisów prawa, albo odpowiadające im równoważne uprawnienia w tej specjalności, które
zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
Do oferty należy dołączyć dokumenty potwierdzające, iż ww. osoby posiadają wymagane kwalifikacje (decyzję
o nadaniu uprawnień budowlanych, aktualne zaświadczenie z właściwej izby samorządu zawodowego).
Uwaga1: Zamawiający nie domaga się bezwzględnie 2 osób, ale domaga się osób, które będą posiadały ww.
uprawnienia, tzn. jedna osoba lub dwie osoby mogą posiadać ww. uprawnienia budowlane.
Uwaga2: Wykonawca w celu wykazania spełnienia ww. warunku może wskazać osobę będącą obywatelem
państwa członkowskiego, która nabyła kwalifikacje zawodowe do wykonania działalności w budownictwie,
równoznaczne wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium Rzeczpospolitej
Polskiej – zgodnie z właściwymi przepisami, w szczególności z ustawą z 22.12.2015 r. o zasadach uznawania
kwalifikacji zawodowych nabytych w krajach członkowskich UE (Dz.U. z 2020 r., poz. 220) oraz ustawą z dnia
15.12.2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz.
1117).
3.2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie są powiązani z Zamawiającym osobowo
lub kapitałowo, tzn. 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 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.
Niespełnienie ww. warunków spowoduje odrzucenie oferty.
4. Kryteria oceny ofert wraz z informacja o wagach punkowych przypisanych do poszczególnych kryteriów
4.2. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:
4.1.1 Cena brutto - wykonania zamówienia zgodnie z formularzem oferty - waga kryterium 60 % tj. max. 60 pkt.
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Ocena zostanie obliczona wg wzoru:
Najniższa łączna cena brutto z rozpatrywanych
i nieodrzuconych ofert
C = ----------------------------------------------------------------------------------Cena brutto badanej oferty

x 60 pkt

4.1.2 Doświadczenie zawodowe Inspektora Nadzoru - waga kryterium 40 % max. 40 pkt.
Zamawiający będzie oceniał doświadczenie zawodowe Inspektora Nadzoru Koordynatora specjalistów, tj. będzie
punktował usługi nadzoru inwestorskiego zrealizowane w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu
składania ofert, polegające na nadzorowaniu robót budowlanych związanych z budową lub przebudową:
- drogi lub
- chodnika lub
- ciągu pieszo – jezdnego lub
- ścieżki rowerowej
o powierzchni co najmniej 6000 m2 każda z tych robót budowlanych (roboty zakończone) i o nawierzchni
twardej ulepszonej.
Pod pojęciem „nawierzchni twardej ulepszonej” Zamawiający rozumie nawierzchnie bitumiczne, klinkierowe,
kostkowe oraz betonowe.
Punkty przyznawane w tym kryterium:
- 1 usługa – 10 pkt
- 2 usługi – 20 pkt
- 3 usługi – 30 pkt
- 4 usługi – 40 pkt
Zamawiający maksymalnie oceniał będzie 4 usługi.
Uwagi:
Uwaga1: W celu otrzymania punktów w ramach niniejszego kryterium Wykonawca wskaże w pkt. 8 Formularza
oferty, że Inspektor Nadzoru w specjalności drogowej (wskazany w pkt 9 oferty) zrealizował usługi o których mowa
w niniejszym kryterium, oraz załączy dowody potwierdzające, że wskazane usługi zostały zrealizowane
prawidłowo np. referencje, protokoły odbioru usługi.
Uwaga2: Jeżeli wskazany przez Wykonawcę Inspektor Nadzoru nie posiada doświadczenia, o którym mowa w
niniejszym punkcie (tj. Wykonawca nie wypełni pkt. 8 formularza oferty) - Zamawiający w takim przypadku
przyzna Wykonawcy 0 pkt.
Uwaga3: Zamawiający przyzna również Wykonawcy 0 pkt w ramach niniejszego kryterium w następujących
sytuacjach:
- nieprzedłożenia przy ofercie dowodów, o których mowa powyżej, potwierdzających że wykazane usługi zostały
wykonane należycie;
- z treści przedłożonych dokumentów nie wynika w sposób jednoznaczny, że wskazany w pkt. 9 oferty Inspektor
Nadzoru w specjalności drogowej nadzorował ww. roboty budowlane lub w treści dokumentów są błędy, lub
dokumenty są niekompletne, lub dokumenty nie są spójne, lub z dokumentów nie wynika, że usługi zostały
wykonane należycie.
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Uwaga4: Niedopuszczalne jest posługiwanie się doświadczeniem zdobytym w ramach konsorcjum, jeżeli Inspektor
Nadzoru w specjalności drogowej w ramach konsorcjum nie wykonywał danego świadczenia – należy w wykazie
usług podać faktycznie wykonany zakres usługi.
4.2 Ocenę końcową stanowi suma punktów uzyskanych w kryterium cena i doświadczenie zawodowe.
4.3 W sytuacji gdy Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie
lub więcej ofert przedstawiły taką sama cenę za realizację zamówienia i uzyskały taką samą ilość punktów w
kryterium doświadczenie zawodowe, Zamawiający wezwie tych Wykonawców do przedstawienia ofert
dodatkowych. Wykonawcy, składający oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w
złożonych ofertach.
4.4 Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która otrzyma najwyższą liczbę punków.
4.5 W przypadku, gdy Wykonawca odstąpi lub odmówi podpisania umowy z Zamawiającym, możliwe jest
podpisanie umowy z kolejnym Wykonawcą, który w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia
publicznego uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów.
4.6 Rażąco niska cena
4.6.1 Jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, wydają się rażąco niskie w stosunku do
przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia
zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, Zamawiający
zwraca się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny lub kosztu, w
szczególności w zakresie:
a) oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań technicznych, wyjątkowo sprzyjających
warunków wykonywania zamówienia dostępnych dla wykonawcy, oryginalności projektu Wykonawcy,
kosztów pracy, których wartość przyjęta do ustalenia ceny nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia
za pracę albo minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października
2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2177 z późn. zm.);
b) pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów;
c) wynikającym z przepisów prawa pracy i przepisów o zabezpieczeniu społecznym, obowiązujących w miejscu,
w którym realizowane jest zamówienie;
d) wynikającym z przepisów prawa ochrony środowiska;
e) powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.
4.6.2 W przypadku, gdy cena całkowita oferty jest niższa o co najmniej 30% od:
a) wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, ustalonej przed wszczęciem
postępowania zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych lub średniej arytmetycznej
cen wszystkich złożonych ofert, zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, o których mowa w pkt.
4.6.1 zapytania ofertowego chyba, że rozbieżność wynika z okoliczności oczywistych, które nie wymagają
wyjaśnienia;
b) wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, zaktualizowanej z
uwzględnieniem okoliczności, które nastąpiły po wszczęciu postępowania, w szczególności istotnej zmiany
cen rynkowych, Zamawiający może zwrócić się o udzielenie wyjaśnień, o których mowa w ust. 1.
4.6.3 Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny lub kosztu spoczywa na Wykonawcy.
4.6.4 Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień
wraz ze złożonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu
zamówienia na podstawie zapisów pkt. 10.2.2 lit. d) zapytania ofertowego.
5. Miejsce i termin składania ofert
5.1 Ofertę, ważną 30 dni, należy złożyć w terminie do dnia 22.10.2020 r. godz. 10:00, w Biurze Podawczym
Urzędu Gminy Brenna, ul. Wyzwolenia 77, 43-438 Brenna
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a) osobiście lub za pośrednictwem posłańca,
b) za pośrednictwem poczty.
5.2
W
przypadku
oferty
przesłanej
pocztą
winna
ona
wpłynąć
do
Zamawiającego
we wskazanym wyżej terminie. Oferta, która zostanie doręczona po wskazanym terminie, zostanie niezwłocznie
zwrócona Wykonawcy, bez dokonywania jej oceny przez Zamawiającego.
6. Opis sposobu obliczenia ceny i warunki płatności
6.1 Cenę oferty należy podać w złotych, cyfrowo i słownie.
6.2 Cena oferty, to wartość wyrażona w złotych, jaką Zamawiający będzie obowiązany zapłacić Wykonawcy za
wykonanie przedmiotu zamówienia, z uwzględnieniem podatku VAT .
6.3 Nie przewiduje się waloryzacji ceny.
6.4 Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich.
6.5 Zamawiający zastrzega sobie możliwość poprawienia oczywistych omyłek rachunkowych w ofercie za zgodą
Wykonawcy.
6.6 Termin płatności i sposób rozliczania się z Wykonawcą w zależności od rodzaju Wykonawcy został
określony w §4 i §41projektu umowy – załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.
7. Niezbędne dokumenty stanowiące integralną część oferty
7.1 Formularz oferty – załącznik 1.
7.2 Referencje potwierdzające należyte wykonanie usług wymienionych w pkt. 8 „Doświadczenie zawodowe
Inspektora Nadzoru” – Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego. W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem na
rzecz którego usługi wskazane w ofercie zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania
poświadczeń, o których mowa w zdaniu pierwszym.
7.3 Aktualny odpis z właściwego rejestru sądowego lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej
potwierdzający, że profil działania Wykonawcy odpowiada zakresowi rzeczowemu zadania wraz z umową spółki
cywilnej, jeżeli działalność gospodarcza jest prowadzona w formie spółki cywilnej.
7.4 W celu potwierdzenia warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt. 3.1 zapytania ofertowego dokumenty potwierdzające, iż osoby wymienione w pkt. 9 „Wykaz osób” oferty - Załącznik nr 1 do zapytania
ofertowego - posiadają wymagane kwalifikacje (decyzję o nadaniu uprawnień budowlanych, aktualne
zaświadczenie z właściwej izby samorządu zawodowego).
8. Termin związania ofertą
8.1 Składający ofertę pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.
8.2 Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
9. Podwykonawcy
9.1 Wykonawca może powierzyć realizację części zamówienia podwykonawcy. Zamawiający żąda wskazania przez
Wykonawcę w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz podania
przez Wykonawcę firm podwykonawców, jeśli są oni znani w momencie składania oferty.
9.2 Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za właściwe i terminowe wykonanie całego przedmiotu umowy,
w tym także odpowiedzialność za jakość, terminowość oraz bezpieczeństwo realizowanych zobowiązań
wynikających z umów o podwykonawstwo. W przypadku, gdy Wykonawca zamierza zatrudnić podwykonawców
(dalszych podwykonawców) do realizacji przedmiotu umowy - zobowiązany jest zawiadomić o tym fakcie
Zamawiającego przed przystąpieniem do wykonywania usług przez podwykonawcę. Zawiadomienie musi
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zawierać dane podwykonawcy oraz szczegółowy zakres usług, które wykona podwykonawca, wartość jego
wynagrodzenia i termin płatności.
9.3 Zamawiający ma prawo w terminie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia, o którym mowa w ust. 2, zgłosić
Wykonawcy i podwykonawcy sprzeciw wobec wykonywania usług przez podwykonawcę. Zgłoszenie sprzeciwu ma
ten skutek, że Zamawiający nie odpowiada solidarnie wraz z Wykonawcą za zapłatę wynagrodzenia należnego
podwykonawcy.
9.4 Postanowienia pkt. 9.2-9.3 stosuje się odpowiednio do dalszych podwykonawców.
9.5 Każde zawiadomienie o podwykonawcy lub dalszym podwykonawcy, a także ewentualny sprzeciw
Zamawiającego, będą stanowić załączniki do niniejszej umowy.
9.6 Postanowienia pkt. 9.2-9.5 stosuje się odpowiednio do ewentualnych zmian zakresu usług wykonywanych
przez podwykonawców i dalszych podwykonawców.
9.7 Pozostałe warunki regulujące współpracę z udziałem podwykonawcy są określone we wzorze umowy.
10. Pozostałe informacje dotyczące procedury wyłonienia Wykonawcy
10.1 Sposób porozumiewania się wyjaśniania dokumentacji składającej się na zapytanie ofertowe:
10.1.1 Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści dokumentacji zapytania ofertowego.
Pytania powinny być sformułowane na piśmie (list pod wskazany adres Zamawiającego, fax - 338536397, lub email – zp@brenna.org.pl) opatrzoną nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy.
10.1.2 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 dokumentacji zapytania
ofertowego, wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego
terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści dokumentacji zapytania ofertowego wpłynął po
upływie terminu wskazanego w zdaniu poprzednim, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może
udzielić wyjaśnień, albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
10.1.3 Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający prześle Wykonawcom, którym przekazał zaproszenie do
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, bez ujawniania źródła zapytania; treść zapytań
wraz z wyjaśnieniami umieszczona zostanie również na stronie internetowej Zamawiającego –
https://bip.brenna.org.pl/ oraz na stronie pod adresem:
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/
10.1.4 W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić treść
dokumentacji zapytania ofertowego; dokonaną w ten sposób zmianę Zamawiający przekaże niezwłocznie
wszystkim Wykonawcom, którym przekazano zaproszenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego, oraz zamieści na stronie internetowej Zamawiającego – https://bip.brenna.org.pl/ oraz na stronie
pod adresem: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/
10.1.5 Przed upływem terminu składania ofert Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert, jeżeli w
wyniku zmiany treści dokumentacji zapytania ofertowego, niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie
zmian w ofertach.
10.1.6 O przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający niezwłocznie zawiadamia wszystkich Wykonawców,
którym przekazano zaproszenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; zawiadomienie
to umieszcza również na stronie internetowej Zamawiającego – https://bip.brenna.org.pl oraz na stronie pod
adresem : https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/
10.1.7 Osobami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami są :
Barbara Stec – Czyż tel. 8536222 wew. 226
10.2 Odrzucenie oferty.
10.2.1 Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli jest niezgodna z zapytaniem ofertowym.
10.2.2 Zamawiający odrzuci oferty Wykonawców, którzy:
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a) nie wykazali spełnienia warunków udziału w postępowaniu o których mowa w pkt. 3 niniejszego zapytania
ofertowego,
b) złożyli nieprawidłowe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania,
c) złożyli ofertę po terminie składania ofert określonym w zapytaniu ofertowym.
d) nie udzielili wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz ze złożonymi dowodami potwierdza, że
oferta zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia.
10.2.2 Z tytułu odrzucenia oferty Wykonawcy nie przysługuje roszczenie względem Zamawiającego.
10.3 Zamawiający nie wymaga wnoszenia wadium.
10.4 Otwarcie ofert nie jest jawne.
10.5 Wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszona poprzez zamieszczenie informację na stronie
internetowej: https://bip.brenna.org.pl/ oraz https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/.
Niezależnie od powyższego o wyborze oferty powiadomieni będą wszyscy Wykonawcy, którzy ubiegali się o
udzielenie zamówienia.
10.6 Unieważnienie postępowania:
10.6.1 Zamawiający unieważnia postępowanie gdy:
a) nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu;
b) cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający zdecyduje się zwiększyć tą kwotę do ceny
najkorzystniejszej oferty.
10.6.2 O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający zawiadamia Wykonawców, którzy
złożyli oferty oraz
zamieszcza informację na stronie internetowej: https://bip.brenna.org.pl/ oraz
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/
Załączniki:
1. Załącznik nr 1 – Wzór formularza oferty,
2. Załącznik nr 2 – Wzór umowy,
3. Załącznik nr 3 – Programy Funkcjonalno – Użytkowe, Projekty koncepcyjne dotyczące nadzorowanej inwestycji, w tym:
3.1 Program Funkcjonalno-Użytkowy - dla zadania „Utworzenie trasy rowerowej w korytarzu nowej regionalnej trasy
rowerowej nr 604 na terenie Gminy Brenna”
3.2 Projekt koncepcyjny przebudowy drogi technologicznej na ścieżkę rowerową od ul. Nowy Świat do ul. Bielskiej w
miejscowości Górki Wielkie
3.3 Projekt koncepcyjny przebudowy drogi technologicznej na ścieżkę rowerową od ul. Nowy Świat do granicy z gminą
Skoczów w miejscowości Górki Wielkie
3.4 Program Funkcjonalno-Użytkowy dla zadania „Utworzenie trasy rowerowej łączącej Gminę Ustroń z Gminą Brenna w
gminie Brenna”
3.5 Koncepcja Miejsca Obsługi Rowerzystów (MOR) wraz z projektem zagospodarowania terenu
3.6 Podstawowy opis zamówienia – roboty budowlane.
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