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ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT 

 

 

Parafia Rzymsko-katolicka p.w. św. Anny w Strzegowie zaprasza do złożenia oferty na:  

Budowa promenady wzdłuż rzeki Wkry 

 
 
 

INFORMACJE OGÓLNE : 
 

1. Składając ofertę, wykonawca uznaje i akceptuje w pełni wszystkie warunki postawione            

w niniejszym  zaproszeniu do składania ofert. 

 

2. Od wykonawcy oczekuje się dokładnego zapoznania się i przestrzegania wszystkich instrukcji i 

warunków zawartych w niniejszym zaproszeniu.   

 

3. Korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem należy adresować: 

    Parafia Rzymsko-katolicka p.w. św. Anny w Strzegowie,  

    ul. Mickiewicza 15, 06-445 Strzegowo. 

 

 
Strzegowo dnia 25.09.2020 r. 

 

Z A T W I E R D Z A M: 
 

Proboszcz Parafii Rzymsko-katolickiej  

p.w. św. Anny w Strzegowie, 

 

 

/-/ ks. kan. ppor. mgr Józef Błaszczak 
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 I. Nazwa oraz adres zamawiającego: 

Parafia Rzymsko-katolicka p.w. św. Anny w Strzegowie,  
adres: ul. Mickiewicza 15, 06-445 Strzegowo. 
tel. 023 6794151 
http:// http://www.parafiastrzegowo.pl/ 
e-mail: dsobiecki1984@o2.pl 
reprezentowana przez: ks. kan. ppor. mgr Józefa Błaszczaka – pełniącego urząd Proboszcza 
Parafii Rzymsko-katolickiej pw. św. Anny w Strzegowie, uprawniony przez Kurię Diecezji 
Płockiej do podejmowania wszelkich działań administracyjnych w jej imieniu oraz do składania 
oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań finansowych w jej imieniu na podstawie 
Zaświadczenia z dnia 12.02.2014 roku.  

 

 

II. Tryb udzielania zamówienia. 

1. Postępowanie zostanie przeprowadzone z wyłączeniem przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 
2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. 
zm.), gdyż Zamawiający nie jest zobowiązany do jej stosowania. 

2. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego – na warunkach i zasadach 
określonych w niniejszym zaproszeniu do składania ofert oraz w oparciu o przepisy ustawy 
dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1145 z późn. 
zm.), przy jednoczesnym uwzględnieniu i zastosowaniu zasad: 

a) jawności – zgodnie z którą postępowanie będzie prowadzone według przejrzystych                      
i powszechnie stosowanych reguł, a Zamawiający ogłasza zamówienie, jak również 
zapewnia wszystkim oferentom na równych prawach dostęp do zaproszenia do składania 
ofert oraz przewidzianych w niej dla oferentów informacji i dokumentów – zarówno w 
siedzibie Zamawiającego, jak też zamieszczając je i udostępniając w Internecie; 

b)  niedyskryminującego opisu przedmiotu zamówienia – w szczególności rozumianej jako 
zakaz zawierania w opisie postanowień mogących preferować konkretnych wykonawców,  
a w przypadku konieczności wskazania konkretnych znaków towarowych, patentów lub 
pochodzenia - jako obligatoryjne dopuszczenie rozwiązań równoważnych;  

c) równego dostępu dla podmiotów gospodarczych ze wszystkich państw członkowskich, 
zgodnie z którą wymagane od oferentów doświadczenie nie ogranicza się do zamówień 
wykonanych w Polsce oraz nie wymaga się posiadania przez oferentów doświadczenia  
w realizacji zamówień współfinansowanych w ramach funduszy UE lub funduszy krajowych 
– z zastrzeżeniem, że jeżeli Wykonawca zamierza zatrudnić do realizacji zadania osoby nie 
posiadające obywatelstwa polskiego, wraz z ofertą powinien on złożyć oświadczenie, że 
dokonał weryfikacji posiadanych przez cudzoziemców ważności wiz oraz zezwoleń na pobyt 
i pracę na terenie Polski i posiadane przez cudzoziemców dokumenty są aktualne oraz 
spełniają obowiązujące wymagania formalno-prawne w Polsce. 

d) wzajemnego uznawania dyplomów, świadectw i innych dokumentów potwierdzających 
posiadanie kwalifikacji, zgodnie z prawem polskim, 

e) odpowiednich terminów – w szczególności rozumianej jako wyznaczenie na składanie ofert 
terminów umożliwiających oferentom zapoznanie się z opisem przedmiotu zamówienia, 
przygotowania i złożenia oferty; 

f) równego traktowania – w tym poprzez zapewnienie przez Zamawiającego jednakowego 
traktowania oferentów i wykonawców, bez ulg i przywilejów;  

g) zachowania uczciwej konkurencji – w szczególności odnoszącej się do Zamawiającego oraz 
jego działań i obowiązków w zakresie przygotowania i przeprowadzenia postępowania,  
w tym dokonania rzetelnej oceny ofert; 
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h) przejrzystości (przejrzystego i obiektywnego podejścia) – w tym poprzez określenie 
wyraźnych, jasnych i jednoznacznych reguł postępowania oraz zachowanie obiektywizmu i 
bezstronności wraz z jawnością działań Zamawiającego i upublicznianiem informacji 
związanych z procedurą oraz postępowaniem, a także jako obowiązek wyłączenia po stronie 
Zamawiającego z przygotowania i prowadzenia zamówieniu osób, w stosunku do których 
zachodzą przesłanki analogiczne do określonych w art. 17 ust. 1 ustawy Prawo zamówień 
publicznych; 

3. Zamawiający ma prawo zmiany treści zaproszenia do składania ofert, włączając w to kryteria 
oceny ofert, warunki udziału w postępowaniu oraz sposób oceny ich spełniania. Zmiana może 
nastąpić w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert. W przypadku 
wprowadzenia takiej zmiany, informacja o tym zostanie niezwłocznie udostępniona w sposób i 
trybie, w jakich zamieszczono ogłoszenie o postępowaniu. 

4. Rodzaj zamówienia – roboty budowlane 

5. Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 
45246500-8 Roboty budowlane w zakresie promenad 

6. Zamówienie nie jest podzielone na części. 

7. Zamawiający nie dopuszcza i nie wymaga składania ofert wariantowych. 

 

III. Opis przedmiotu zamówienia: 

1. Przedmiot zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest budowa promenady wzdłuż rzeki Wkry przy zabytku nieruchomym 
wpisanym do rejestru zabytków Kościół wraz z dzwonnicą wraz z otoczeniem w promieniu 50 m - 
kościół par. pw. św. Anny, nr rej.: A-142z 12.04.1962  ul. Kościelna działka nr 56 i 57 obręb 42, 
 
Ogólny zakres robót: 
Wykonanie promenady  
- Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników 
- Podbudowa z kruszywa naturalnego pospółki - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 

cm- pod nawierzchnie utwardzone i schody 
- Nawierzchnia z kostki kamiennej nieregularnej o wys.6 cm na podsypce cementowej. piaskowej 

z wypełnieniem spoin zaprawą cementową  
- Nawierzchnie z płyt drogowych betonowych ażurowych o  wymiarach 8x40x60 cm - Obrzeża 

betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą 
cementową 

- Stopnie z płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawa 
cementową  

- Podstopnie z kamienia naturalnego – (materiał dostarcza Wykonawca) 
 
Posadzenie drzew i krzewów 
- Sadzenie świerków srebrnych o wysokości  min 1,5 m  
- Sadzenie iglaków lub innych drzew (w uzgodnieniu z Zamawiającym) o wysokości min. 1 m 

(ilość -  8 szt.) 
- Wykonanie trawników dywanowych siewem na skarpach i gruncie przy uprawie ręcznej (na 

gruncie kat.I-II z nawożeniem) po wcześniejszym przygotowaniu terenu (obszar poza terenem 
utwardzonym i skarpą z geokraty).  

 
Zakup ławek parkowych 
-  Ławki parkowe z oparciem (stylowe) z prefabrykatów żelbetowych – deski drewniane grubości 

min 4 cm, ilość  2 szt. , długość min 1,5 mb. 
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Oświetlenie ledowe 
- Montaż oświetlenia zewnętrznego ledowego (solarnego) na słupach ( lampy stylowe  latarnia o 

wysokości 2,50 m– jeden komplet zawiera min. dwa punkty świetlne + panel fotowoltaiczny o 
mocy 30 W , napięcie zasilania: 12V,   pojemność akumulatorów:1x 12 Ah) – ilość 2 kpl.  

 
Tablica informacyjna 
- Dostawa i montaż tablicy informacyjnej o wymiarach 120x80 wykonanej z PCV, stelaż profil 

zamknięty 3x5  (treść tablicy - opracowanie Zamawiającego) ilość- 1 szt. 
 
Skarpa 
- Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) z darnią z przewozem 
- Dostawa i rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z transportem 
- Umocnienie skarp geokratą komórkową o wysokości min 5 cm  
- Wykonanie trawników dywanowych siewem na skarpach przy uprawie ręcznej na gruncie kat.III 

z nawożeniem  
 
2. Na niniejsze zamówienie przyznano pomoc w ramach działania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie 

operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego 
PROW na lata 2014 – 2020 projekt „Turystyczna promenada przy zabytkowym kościele w 
Strzegowie” 

3. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we 
wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 2 do zaproszenia do składania ofert. 

4. Wszystkie dostarczone przez Wykonawcę w ramach wykonania Zadań materiały i urządzenia 
muszą posiadać wszelkie atesty, certyfikaty i zatwierdzenia wymagane przez przepisy prawa. 
Wszystkie urządzenia winny być dostarczone z katalogami, instrukcjami obsługi, użytkowania  
i konserwacji w języku polskim. 

5. Zamawiający udzieli Wykonawcy pełnomocnictwa w zakresie wykonania wszelkich czynności 
koniecznych do realizacji Przedmiotu Umowy, w tym do występowania przed organami 
administracji publicznej w celu wykonania obowiązków objętych zakresem Zadań. Jeżeli 
okaże się, że niezbędne będzie udzielenie pełnomocnictwa szczególnego, Zamawiający udzieli 
takiego pełnomocnictwa niezwłocznie po otrzymaniu stosownej informacji od Wykonawcy.  

6. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia w niniejszym postępowaniu – także w zaproszeniu do 
składania ofert, zgłoszenie budowy, projekcie zagospodarowania terenu, pomocniczym 
przedmiarze robót służącym do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robót 
budowlanych, znajdują się jakiekolwiek znaki towarowe, patenty czy pochodzenie, źródła lub 
szczególne procesy, które charakteryzują produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego 
wykonawcę, zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne. Zamawiający przygotowując 
opis przedmiotu zamówienia na podstawie zaproszenia do składania ofert, zgłoszenia budowy, 
projektu zagospodarowania terenu, pomocniczym przedmiarze robót nie znalazł żadnych 
znaków towarowych, patentów czy pochodzenia, źródeł lub szczególnych procesów, które 
charakteryzują produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę. Jeżeli jednak 
wykonawca stwierdzi/ zauważy, analizując opis przedmiotu zamówienia, że znajdują się takie  
przypadki lub pośrednio wskazujące na jeden konkretny produkt, prosi się Wykonawcę, aby 
zwrócił się do zamawiającego o wyjaśnienie treści zaproszenia do składania ofert i wskazał 
takie produkty. Wówczas jako wyjaśnienie/  zmiana treści zaproszenia do składania ofert, 
zamawiający wspólnie z autorem zaproszenie do składania ofert, zgłoszenia budowy, projektu 
zagospodarowania terenu, pomocniczym przedmiarze robót sprecyzuje, jakie cechy 
zamawianego produktu mają dla niego walor równoważny, które będą brane pod uwagę przy 
ocenie.  

7. Oferowanie rozwiązań równoważnych do wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia 
wymaga dodatkowo wykazania, że oferowane rozwiązanie równoważne jest o parametrach 
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techniczno – eksploatacyjno - użytkowych nie gorszych niż wymagane przez zamawiającego. 
Ciężar wykazania spełnienia tych wymagań leży po stronie wykonawcy w składanej ofercie.  

8. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne musi dodatkowo wykazać  
w ofercie, że oferowane przez niego dostawy/usługi/roboty budowlane spełniają wszystkie 
wymagania określone przez zamawiającego w treści zaproszenia do składania ofert  
i w postępowaniu. 

9. Wykazanie, że oferowane przez Wykonawcę rozwiązania spełniają wymagania określone przez 
Zamawiającego musi nastąpić w złożonej ofercie poprzez podanie szczegółowych parametrów 
zaproponowanych materiałów i urządzeń oraz udowodnienie okoliczności wynikających 
z wcześniejszych zapisów. 

 

IV. Wizja lokalna: 
 

1. Dla potrzeb przygotowania oferty oraz zapewnienia jej kompletności i zgodności ze stanem 
rzeczywistym, Wykonawca zobowiązany jest - pod rygorem wykluczenia z Postępowania - do 
sprawdzenia warunków ewentualnej realizacji Zadania, na które składa on ofertę, poprzez 
przeprowadzenie na własny koszt i ryzyko wizji lokalnej wszystkich budynków objętych 
przedmiotem i zakresem danego zamówienia.  

2. Przeprowadzenie wizji lokalnej odbywa się po uprzednim zgłoszeniu zamiaru jej 
przeprowadzenia i uzgodnieniu terminu jej odbycia z osobą wskazaną w pkt 3 Działu XVI 
zaproszenia do składania ofert.  

3. W ramach przeprowadzanej wizji lokalnej Zamawiający umożliwia Wykonawcy zapoznanie się 
z miejscem i warunkami prowadzenia robót, weryfikację zgodności ze stanem rzeczywistym 
danych oraz informacji zawartych w zaproszeniu do składania ofert, zgłoszeniu budowy, 
projekcie zagospodarowania terenu, pomocniczym przedmiarze robót objętej załącznikami do 
zaproszenia do składania ofert, pomocniczym przedmiarze robót, a także możliwość 
dokonania własnych obmiarów.  

4. Wykonawca lub osoba pisemnie upoważniona przez Wykonawcę przeprowadza wizję lokalną 
w obecności osoby wyznaczonej przez Zamawiającego, a odbycie wizji lokalnej  
– w odniesieniu do każdego z budynków objętych zakresem danego Zadania - powinno zostać 
potwierdzone w formie pisemnej przez Wykonawcę i Zamawiającego lub osoby przez nich 
upoważnione biorące udział w wizji lokalnej. Załącznik nr 3 do zaproszenia do składania ofert 
określa wzór dokumentu „Potwierdzenie przeprowadzenia wizji lokalnej”.  

5. Wykonawca lub wyznaczone przez niego osoby biorące udział w wizji lokalnej zobowiązane są 
do posiadania stosownej odzieży ochronnej oraz kasku ochronnego ze znakiem CE kat. II.  

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odmowy dopuszczenia do wizji lokalnej zgłoszonych 
osób, w szczególności w przypadkach, gdy znajdowałyby się one w stanie nietrzeźwym lub 
ich ubiór bądź zachowanie naruszałyby powagę wizytowanego miejsca. Jednocześnie przy 
tym Zamawiający nie jest zobowiązany do uzasadnienia odmowy dopuszczenia do wizji 
lokalnej, a odmowa dopuszczenia do wizji lokalnej nie może stanowić podstawy do 
jakichkolwiek roszczeń wobec Zamawiającego.  

V. Termin realizacji/wykonania zamówienia: 

Termin wykonania:  data zakończenia do dnia 30.06.2021 r. 

Przez zakończenie przedmiotu umowy rozumie się dokonanie odbioru końcowego bez uwag, 
przekazanie Zamawiającemu wszystkich znajdujących się w posiadaniu Wykonawcy 
dokumentów, określonych co do rodzaju w § 6 projektu umowy. 
 

VI. Opis sposobu obliczenia ceny: 

1. Cenę oferty należy podać w formie ryczałtu. 
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Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny ten rodzaj wynagrodzenia określa w art. 

632 następująco: 

§ 1. Jeżeli strony umówiły się o wynagrodzenie ryczałtowe, przyjmujący zamówienie nie może 

żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było 

przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac. 

§ 2. Jeżeli jednak wskutek zmiany stosunków, której nie można było przewidzieć, wykonanie 

dzieła groziłoby przyjmującemu zamówienie rażącą stratą, sąd może podwyższyć ryczałt lub 

rozwiązać umowę. 

W związku z powyższym cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do 
zrealizowania zamówienia wynikające wprost z zaproszenia do składania ofert, zgłoszenia 
budowy, projektu zagospodarowania terenu, pomocniczego przedmiaru robót, jak również w 
niej nieujęte, a bez których nie można wykonać zamówienia. 
Będą to m.in. następujące koszty: podatku VAT, wykonania wszelkich robót budowlanych 
niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia, wykonania wszelkich robót 
przygotowawczych, wykończeniowych i porządkowych, zorganizowania, zagospodarowania i 
późniejszej likwidacji placu budowy, ogrodzenia i zabezpieczenia placu budowy, 
zorganizowania i utrzymania zaplecza budowy (woda, energia elektryczna, telefon, 
dozorowanie budowy), koszty związane z odbiorami wykonanych robót, współpracę z 
Zamawiającym, usunięcie wszystkich chwastów i zakrzaczeń, doprowadzenia terenu do stanu 
pierwotnego po zakończeniu realizacji robót budowlanych, inwentaryzację geodezyjną jeżeli 
nastąpi zmiana w zagospodarowaniu terenu,  usunięcia kolizji z instalacjami i sieciami 
podziemnymi i innych czynności wynikających z umowy, jak również wszelkich innych 
niezbędnych do wykonania i prawidłowej eksploatacji przedmiotu zamówienia. 
W związku z powyższym zalecane jest bardzo szczegółowe sprawdzenie dokumentacji 
projektowej, jak również przyszłego placu budowy. 

2. Przedmiar robót pełni tylko funkcję pomocniczą. Należy go zweryfikować podczas wizji 
lokalnej opisanej w dziale IV zaproszenia do składania ofert. W przypadku, gdy jakieś 
elementy zamówienia zostały niedoszacowane lub pominięte w zaproszeniu do składania ofert, 
przedmiarze robót, dokumentacji projektowej, a  bez których nie można wykonać zamówienia, 
należy je bezwzględnie wykonać, bez możliwości żądania dodatkowego wynagrodzenia 
(wynagrodzenie ryczałtowe). Wszelkie niedoszacowania lub pominięcia w przedmiarze należy 
skalkulować w cenie ryczałtowej podanej w druku oferty. Decydujące znaczenie będzie miała 
zawsze cena ryczałtowa podana w druku oferty. 

3. Ceny poszczególnych elementów zamówienia należy przedstawić w tabeli znajdującej się  
w formularzu ofertowym. 

4. Cena oferty musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem należnego podatku 
VAT - jeżeli występuje, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Kwoty zaokrągla się do 
pełnych groszy, przy czym końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza  
i wyższe zaokrągla się do 1 grosza. 

5. Rozliczenia pomiędzy zamawiającym a wykonawcą odbywać się będą w złotych polskich. 
 

VII. Opis sposobu przygotowania oferty: 

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie przez jednego wykonawcę więcej niż 
jednej oferty lub oferty zawierającej rozwiązania alternatywne, spowoduje jej odrzucenie. 

2. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku 
Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia 
publicznego. Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 
została wybrana, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia 
publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.  

3. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.  
4. Oferta wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami musi być sporządzona przez 

Wykonawcę ściśle według postanowień zaproszenia do składania ofert. 
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5. Oferta musi być sporządzona według wzoru formularza oferty stanowiącego załącznik do 
zaproszenia do składania ofert. 

6. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, na komputerze, maszynie do pisania lub 
ręcznie długopisem bądź niezmywalnym atramentem. Dokumenty sporządzone w języku 
obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski. 

7. Proponuje się, aby wszystkie zapisane strony oferty wraz z załącznikami były kolejno 
ponumerowane i złączone w sposób trwały oraz na każdej stronie podpisane przez osobę 
(osoby) uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, przy czym co 
najmniej w miejscach wskazanych przez Zamawiającego (formularz oferty, oświadczenia) 
podpis powinien być czytelny (imię i nazwisko). Pozostałe strony mogą być parafowane. 

8. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane przez osobę (osoby) 
podpisujące ofertę i opatrzone datami ich dokonania. 

9. Wykonawca jest zobowiązany wskazać w ofercie części zamówienia, które zamierza powierzyć 
podwykonawcom. 

10. Na ofertę powinny składać następujące dokumenty: 
- formularz oferty, 
- dokument, o którym mowa w dziale XIV pkt. 2-4, 
- potwierdzenie przeprowadzenia wizji lokalnej zgodne z Załącznikiem Nr 3;  
- odpowiednie pełnomocnictwa wraz z dokumentem potwierdzającym umocowanie do 

udzielania pełnomocnictw (jeżeli wykonawcę reprezentuje pełnomocnik), 
11. Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystym opakowaniu/kopercie oznaczonej nazwą i adresem 

Zamawiającego oraz opisanych w następujący sposób: 
 

 „Parafia Rzymsko-katolicka p.w. św. Anny w Strzegowie,  

ul. Mickiewicza 15, 06-445 Strzegowo. 
Oferta w postępowaniu na zadanie: Budowa promenady wzdłuż rzeki Wkry 

Nie otwierać przed 12.10.2020 r. godz. 1620” 
 

12. Na opakowaniu należy podać nazwę i adres Wykonawcy, by umożliwić zwrot nie otwartej 
oferty w przypadku dostarczenia jej Zamawiającemu po terminie. 

13. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę wyłącznie 
przed terminem składania ofert i pod warunkiem, że przed upływem tego terminu Zamawiający 
otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty. Powiadomienie 
to musi być opisane w sposób wskazany w pkt 11 oraz dodatkowo oznaczone słowami 
„ZMIANA” lub „WYCOFANIE”. 

14. Zamawiający może żądać, w wyznaczonym przez siebie terminie, uzupełnienia dokumentów 
oraz złożenia wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. 

 

VIII. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert: 

1. Oferty należy składać w budynku plebani Parafii Rzymsko-katolicka p.w. św. Anny  
w Strzegowie w terminie do dnia 12.10.2020 r. do godz. 1600. 

2. Ofertę złożoną po terminie składania ofert Zamawiający zwróci bez otwierania po upływie 
terminu składania ofert. Za termin złożenia oferty przyjmuje się datę i godzinę wpływu oferty 
do Zamawiającego, a nie datę i godzinę jej wysłania przez Wykonawcę (np. przesyłką 
pocztową lub kurierską). 

3. Otwarcie  ofert nastąpi w dniu 12.10.2020 r. o godz. 1620 w siedzibie zamawiającego tj.  
w budynku plebani Parafii Rzymsko-katolicka p.w. św. Anny w Strzegowie, ul. Mickiewicza 
15, 06-445 Strzegowo . 

4. Otwarcie ofert będzie jawne. Wykonawcy mogą być obecni przy otwieraniu ofert. 
5. W przypadku nieobecności Wykonawcy przy otwieraniu ofert, Zamawiający prześle na jego 

pisemny wniosek, informację zawierającą nazwy i adresy Wykonawców, których oferty zostały 
otwarte oraz ich ceny. 

6. Podczas otwarcia ofert zamawiający poda, nazwy (firmę) oraz adres wykonawców, których 
oferta będzie otwierana, a także informacje dotyczące ceny oferty. 
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IX. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli: 

1. Jej treść nie odpowiada treści zaproszenia do składania ofert, 
2. Zostanie złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu, 
3. Jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów, w tym kodeksu cywilnego, 
4. Wykonawca w wyznaczonym przez zamawiającego terminie nie przedłożył wymaganych 

dokumentów oraz wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty. 
 

 

X. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:  
1. Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, którego oferta będzie przedstawiała 

najkorzystniejszy bilans kryteriów oceny ofert. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, 
która uzyska największą sumę punktów w kryterium: 
Najniższa cena  - 100% 

2. Oferta najtańsza spośród ofert nieodrzuconych otrzyma 100 punktów. Pozostałe 
proporcjonalnie mniej, według formuły: 

 

                                                   cena najniższa 
punktacja badanej oferty =    -----------------------     x 100 
                                                 cena badanej oferty  
 

3. Zamawiający poprawi w ofercie:  
1) oczywiste omyłki pisarskie;  
2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych 

poprawek.  
4. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta została oceniona jako 

najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium. 
5. Udzielenie zamówienia możliwe jest w przypadku otrzymania co najmniej jednej ważnej oferty. 
6. W sytuacji, gdy Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze 

względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, wezwie on wykonawców, którzy 
złożyli te oferty, do złożenia w określonym przez niego terminie ofert dodatkowych. 

7. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane 
w złożonych ofertach. 

8. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadamia wykonawców, 
którzy złożyli oferty, o: 

1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), siedzibę i adres zamieszkania i 
adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz uzasadnienie jej wyboru  

2) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie,  
3) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając 

uzasadnienie faktyczne i prawne; 
8. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, 

zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejsza spośród pozostałych ofert bez 
przeprowadzania ich ponownego badania i oceny. 

 

XI. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny  spełnienia tych 
warunków: 
 

1.  O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału              
w postępowaniu dotyczące: 

a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile 
wynika to z odrębnych przepisów.  
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. 

b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej.  
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. 

c) zdolności technicznej lub zawodowej.  
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. 
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XII. Wymagania dotyczące wadium: 
Wadium nie jest wymagane 

 

XIII. Termin związania ofertą: 
1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni. 
2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

3. W uzasadnionych przypadkach przed upływem terminu związania ofertą zamawiający może 
zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony 
okres. 

 

XIV. Wykluczenie wykonawców: 

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców którzy: 

a) nie wykazali spełnienia warunków udziału w postępowaniu, 
b) w stosunku do których 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 2019 r. poz. 243, 326, 
912 i 1655) 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 2019 r. poz. 498, 912, 1495 i 1655); 

2. W celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w dziale XIV pkt. 1 lit b należy złożyć 
odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, 
jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku 
podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy,  

3. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, zamiast odpisu wymienionego w lit. a) składa dokument lub dokumenty wystawione 
w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające 
odpowiednio, że: nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości  - wystawiony nie 
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o 
dopuszczenie do udziału w postępowaniu, 

4. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce 
zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których 
mowa w ust. 1 lit. a), zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie 
wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub 
oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed 
organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub 
gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub 
miejsce zamieszkania tej osoby. Dokument ten powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 
miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu. 

5. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający 
może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma 
siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument 
dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 

6. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających 
okoliczności, o których mowa w dziale XIV pkt. 1 lit b, jeżeli zamawiający posiada 
oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą 
bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych  
w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów 
realizujących zadania publiczne. 
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XV. Unieważnienie postępowania: 
1. Postępowanie o udzielenie zamówienia unieważnia się w przypadkach, gdy:  

1) nie wpłynęła żadna ważna oferta niepodlegająca odrzuceniu;  
2) cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny 
najkorzystniejszej oferty;  

3) wystąpiła zmiana okoliczności, powodująca, że prowadzenie postępowania lub realizacja 
zamówienia nie leżą w interesie zamawiającego;  

4) postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy;  
5) przed wyłonieniem wykonawcy zachodzi konieczność istotnej modyfikacji w przedmiocie 

zamówienia;  
2. Postępowanie może być unieważnione bez podania przyczyny, w każdym momencie, przed 

otwarciem ofert. 
 

XVI. Sposób porozumiewania się zamawiającego z wykonawcą: 
1. Komunikacja (oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje) między zamawiającym 

a wykonawcami odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z 
dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2188 z późn. zm.), 
osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu (236794085) lub przy użyciu środków 
komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług 
drogą elektroniczną (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 344) w szczególności poprzez pocztę 
elektroniczną: dsobiecki1984@o2.pl 

2. Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 
informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w 
rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda ze 
stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania 

3. W zakresie pytań i wyjaśnień związanych z Postępowaniem oraz uzgodnienia wizji lokalnej, 
osobą umocowaną przez Zamawiającego do kontaktu z Wykonawcami jest:  

     Damian Sobiecki tel. 607590551 e-mail: dsobiecki1984@o2.pl 
ks. kan. ppor. mgr Józef Błaszczak tel. 502020500  

      
XVII. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
1. Zamawiający wymaga wniesienia przez Wykonawcę, zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy. 
2. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana będzie musiał wnieść zabezpieczenie 

należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny całkowitej brutto podanej w 
ofercie. 

3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy można wnieść w formach:  
 1) pieniądzu; 
 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, 

z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 
 3) gwarancjach bankowych; 
 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 
 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 ust. 3 pkt 4 lit. b 

ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości 
(t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 310, 836 i 1572.). 

4. W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie innej niż 

pieniądz – dokument potwierdzający wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy musi być dostarczony do Zamawiającego przed podpisaniem umowy. Z dokumentu 
tego musi wynikać, że gwarancja/poręczenie jest nieodwołalne i bezwarunkowe. 
Gwarancja/poręczenie nie może w swojej treści uzależniać wypłaty zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy od potwierdzenia przez bank, jakąkolwiek inną osobę trzecią 
lub instytucję podpisów osób złożonych pod żądaniem wypłaty zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy w imieniu zamawiającego. Wypłata kwoty zabezpieczenia należytego 
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wykonania umowy nie może być też uwarunkowana żadnymi innymi formalnościami 
koniecznymi do spełnienia ani dokumentami koniecznymi do złożenia wraz z żądaniem 
wypłaty zabezpieczenia. Gwarancja lub poręczenie winny przewidywać okres bezwarunkowej 
wypłaty maksymalnie do 14 dni kalendarzowych od pierwszego pisemnego żądania wypłaty 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

5. W przypadku, gdy zabezpieczenie, będzie wnoszone w formie innej niż pieniądz, 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do akceptacji projektu ww. dokumentu. 

6. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca zobowiązany będzie wnieść przelewem 
na rachunek bankowy Zamawiającego:  
Bank Spółdzielczy w Strzegowie  Nr 47 8238 0009 0000 1140 2000 0001 

W tytule wpłaty należy dokładnie określić jakiego przetargu przelew dotyczy. 
7. Zamawiający zwróci kwotę stanowiąca 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia 

wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. 
8. Kwotę stanowiącą 30% wysokości zabezpieczenia Zamawiający pozostawi na zabezpieczenie 

roszczeń z tytułu rękojmi za wady.   
9. Kwota, o której mowa w ust. 9 zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie 

okresu rękojmi za wady.  
10. Jeżeli okres na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w 

pieniądzu wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi się na okres nie 
krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się wykonawcy do przedłużenia 
zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy. 

11. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni 
przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej 
formie niż w pieniądzu, zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez 
wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.  

12. Wypłata, o której mowa w ust. 12, następuje nie później niż w ostatnim dniu ważności 
dotychczasowego zabezpieczenia. 

 
 

XVIII. Ochrona danych osobowych  
1. 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”, informuję, że:  

• administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Parafii Rzymsko-katolicka p.w. św. Anny  
w Strzegowie z siedzibą: ul. Mickiewicza 15, 06-445 Strzegowo. 

• inspektorem ochrony danych osobowych w Parafii Rzymsko-katolicka p.w. św. Anny  
w Strzegowie jest Diecezjalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych ks. kan. dr Dariusz 
Rogowski, kontakt: adres inspektor@diecezjaplocka.pl;  

• Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 
związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;  

• odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 
zostanie dokumentacja postępowania w oparciu niniejsze zaproszenie do składania ofert; 

• Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 
5 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy 
przekracza 5 lat, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;  

• obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących 
jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych 
danych wynikają z ustawy Pzp;  

• w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;  
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• 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 1;  
− 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 2;  
− 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. 1 lit. c 
RODO.  

 
XIX. Postanowienia końcowe: 
1. Umowa zostanie zawarta na warunkach określonych w projekcie umowy załączonym do 

zaproszenia do składania ofert – załącznik nr 2. W sporządzonej ofercie wykonawca musi 
uwzględnić zapisy projektu umowy. 

2. Rozliczenia pomiędzy zamawiającym a wykonawcą odbywać się będą w złotych polskich 
3. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy ustawy Kodeks Cywilny. 

 
Załączniki: 
Załącznik Nr 1 – Formularz ofertowy, 
Załącznik Nr 2 – Projekt umowy, 
Załącznik Nr 3 – Potwierdzenie przeprowadzenia wizji lokalnej, 
Załącznik Nr 4 – Wzór karty gwarancyjnej, 
Załącznik Nr 5 – Zgłoszenie budowy (robót budowlanych), 
Załącznik Nr 6 – Plan zagospodarowania terenu, 
Załącznik Nr 7 – Pomocniczy przedmiar robót 
 
Podpisy komisji: 

przewodniczący      -  ks. mgr Dariusz Nowotka     - ...........................  

sekretarz                  - Damian Sobiecki                   - ............................ 

członek                    - Bożena Robakiewicz             - ........................... 

 

                                                
1 Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w 
zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego 
załączników.  

2 Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia 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. 


