
 
 

Środa Wielkopolska, 24.11.2017 r. 
 

 Zapytanie ofertowe  
 

Dotyczy złożenia ofert na wykonanie robót budowlanych polegających na wymianie stolarki 

okiennej i drzwi wejściowych w ramach projektu „Zwiększenie dostępności do usług społecznych         

w powiecie średzkim” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 

2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,  Oś Priorytetowa 

7: Włączenie społeczne, Działanie 7.2. Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 7.2.1. Usługi 

społeczne – projekty pozakonkursowe realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego i ich 

jednostki organizacyjne. 

 
I. NAZWA I ADRES 
ZAMAWIAJĄCEGO 

 

Powiat Średzki/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 
ul. Szkolna 2 
63-000 Środa Wielkopolska 
Tel./faks: 61 287 06 40 
e-mail: pcprsrodawlkp@pro.onet.pl 

II. TRYB WYBORU 

OFERTY 

Postępowanie prowadzone jest w trybie oceny i porównania ofert zgodnie z zasadą 
konkurencyjności, opisaną w  Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie 
kwalifikowania wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 oraz Wytycznych programowych Instytucji 
Zarządzającej WRPO 2014-2020. 
Do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 
Harmonogram postępowania: 
  - 24.11.2017 r. - zaproszenie do składania ofert. 

  - 15.12.2017 r. godzina 14.00 - termin złożenia ofert. 

  - 18.12.2017 r. - ogłoszenie decyzji o wyborze oferty. 

III. PRZEDMIOT 
ZAMÓWIENIA 

 
CPV 45421000 -4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej 
  

 
IV. OPIS 

PRZEDMIOTU 
ZAMÓWIENIA 

 

Przedmiotem zamówienia jest wybór wykonawcy na wykonanie robót budowlanych               
w obiekcie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie przy ul. Szkolnej 2 w Środzie 
Wielkopolskiej w zakresie: 
a) wymiany stolarki okiennej - 5 szt. okien wraz z parapetami wewnętrznymi.  
b) wymiany stolarki drzwiowej - drzwi wejściowych zewnętrznych. 
Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie ze szczegółowym opisem stanowiącym 
załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego. 
W/w prace obejmują roboty budowlane wraz z dostawą i montażem niezbędnych 
materiałów. Wykonawca będzie zobowiązany do realizacji prac z materiałów własnych. 
Potencjalny oferent w porozumieniu z Zamawiającym ma prawo do wizji lokalnej 
obiektu. 



 

V. WARUNKI 
UDZIAŁU W 

POSTĘPOWANIU 
WRAZ Z OPISEM 
DOKONYWANIA 

OCENY ICH 
SPEŁNIENIA 

 

1.W ubieganiu się o udzielenie zamówienia mogą uczestniczyć Wykonawcy, którzy 
spełniają następujące warunki:  
a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności           
w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia – za spełnienie warunku 
Zamawiający uzna podpisane oświadczenie umieszczone na formularzu ofertowym 
 b) posiadają wiedzę i doświadczenie – za spełnienie warunku Zamawiający uzna 
podpisane oświadczenie umieszczone na formularzu ofertowym 
c) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 
wykonania zamówienia - za spełnienie warunku Zamawiający uzna podpisane 
oświadczenie umieszczone na formularzu ofertowym 
d) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej pozwalającej na realizację 
zamówienia – za spełnienie warunku Zamawiający uzna podpisane oświadczenie 
umieszczone na formularzu ofertowym         
2. Formularz ofertowy stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zapytania. 
3. Zamawiający dokonywać będzie oceny spełnienia przez Wykonawców warunków 
udziału w postępowaniu na podstawie informacji zawartych w oświadczeniach 
wymienionych w Zapytaniu Ofertowym zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”.   
4. Oferenci  niespełniający ww. warunków zostaną odrzuceni. 

VI. INFORMACJE O 
WYKLUCZENIU 

Z udziału w postępowaniu wyłączone są podmioty, które powiązane są                                   
z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub 
osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami 
upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami 
wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem              
i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające             
w szczególności na:  
a. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,  

b. posiadaniu udziałów lub co najmniej 10% 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.  
W związku z powyższym Wykonawca jest zobowiązany do popisania stosownego 
oświadczenia, określonego w załączniku nr 3 do zapytania ofertowego.  
Oferenci, którzy nie podpiszą ww. oświadczenia zostaną odrzuceni. 

VII. OFERTA 
CZĘŚCIOWA 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 

VIII. TERMIN 
WYKONANIA 
ZAMÓWIENIA 

Przedmiot zamówienia  będzie realizowany od daty podpisania umowy  do 29 
grudnia 2017r.  

IX. PRZYGOTOWANIE 
OFERTY I TERMIN 

SKŁADANIA OFERT 

Sposób przygotowania oferty 
1. Ofertę sporządzić należy na druku „Formularz ofertowy” stanowiącym Załącznik 
nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego, w języku polskim, w formie pisemnej, 
czytelnie, wypełniając nieścieralnym atramentem lub długopisem, maszynowo lub 
komputerowo. Oferta winna być podpisana przez Wykonawcę lub osobę 
upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. W przypadku oferty podpisanej 
przez osobę upoważnioną, do oferty należy dołączyć pisemne upoważnienie dla 
osoby upoważnionej, podpisane przez Wykonawcę.  
2. Do formularza ofertowego stanowiącego Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego 
należy dołączyć oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych 



 
pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym, stanowiące Załącznik nr 3 do zapytania 
ofertowego. 
3. Wykonawca pozostaje związany złożoną przez siebie ofertą przez okres min. 30 
dni licząc od upływu terminu składania ofert. 

Miejsce i termin złożenia oferty, osoba do kontaktu 

Oferta powinna być złożona (pocztą, kurierem  lub osobiście, decyduje data wpływu) 
do dnia 15.12.2017 r. do godziny 14.00 w formie papierowej w siedzibie 
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Szkolna 2, 63-000 Środa Wielkopolska  
w zamkniętej kopercie z dopiskiem: 

„Roboty budowlane” 

Otwarcie ofert nastąpi 18.12.2017 r. po godzinie 10.00 
 
Osoba do kontaktu z Zamawiającym: Małgorzata Kapturska, tel.: 61 287 06 40 
 
Oferta wraz z załącznikami powinna być trwale spięta oraz podpisana przez 
Wykonawcę lub osobę upoważnioną do reprezentacji oraz parafowana na każdej 
stronie. 
 
Złożenie oferty po terminie oraz w innej formie skutkować będzie jej odrzuceniem.                              
W szczególności wyklucza się przesyłanie oferty pocztą e-mail.  
 
Oferty niekompletne nie będą podlegały ocenie. 
Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Wykonawca.  
 
Wszelkie wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje Zamawiający przekazuje 
Oferentom drogą elektroniczną. 
Komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Oferentami może odbywać się 
elektronicznie za pośrednictwem adresu e-mail: pcprsrodawlkp@pro.onet.pl 
 
Pytania do treści zapytania ofertowego: 
a) Oferenci mogą zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zapytania 
ofertowego. Zamawiający obowiązany jest udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak 
nie później niż na 2 dni robocze przed upływem terminu składania ofert. 
b) Jeżeli pytanie o wyjaśnienie treści zaproszenia wpłynęło do Zamawiającego po 
upływie terminu o którym mowa punkcie a), Zamawiający może udzielić wyjaśnień 
albo pozostawić pytanie bez odpowiedzi. 

X. WARUNKI 
UNIEWAŻNIENIA 
POSTĘPOWANIA 

Powiat Średzki/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Szkolna 2, 63-000 Środa 
Wielkopolska zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania w każdym 
czasie bez podania przyczyny. 

XI. OPIS SPOSOBU 
OBLICZANIA CENY 

 

 

1. Oferent określi całkowitą cenę przedmiotu zamówienia w złotych polskich, która 
obejmować będzie wykonanie całości przedmiotu zamówienia opisanego                          
w Zapytaniu ofertowym i jego załącznikach. Przedstawiona w ofercie cena będzie 
ceną kompletną, jednorazową i ostateczną, obejmującą należy podatek VAT 
naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie oraz wszelkie koszty 
związane z właściwym przygotowaniem i wykonaniem przedmiotu zamówienia.   
2. W Formularzu oferty, który stanowi Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego, 
wykonawca winien podać cenę netto za wykonanie przedmiotu zamówienia,                  
%  stawkę podatku VAT oraz łączną cenę brutto.   
3. W specyfikacji cen, stanowiący element Formularza ofertowego, Wykonawca 
powinien podać wartości netto poszczególnych elementów przedmiotu zamówienia. 



 
4. Cena netto, cena brutto oraz wartość netto poszczególnych elementów 
przedmiotu zamówienia  musi być wyrażona w złotych polskich z dokładnością do 
dwóch miejsc po przecinku.   
5. Ocenie podlegać będzie cena oferty netto za wykonanie całego przedmiotu 
zamówienia.  
6. Cena oferty nie będzie podlegała zmianie w czasie trwania umowy 

XII. KRYTERIA 
WYBORU OFERTY 

 

1. Przy wyborze ofert Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami: 
 
Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o kryteria:   
  
Kryterium „Cena netto” - waga 85% (85 pkt)  
  
Liczba punktów będzie przyznawana według poniższego wzoru:      
C = Cmin/Cn x 85 pkt  
Gdzie: Cmin – najniższa cena netto ze wszystkich cen zaproponowanych przez 
oferentów 
 
Cn – cena netto oferty badanej     
 
Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania w niniejszym kryterium wynosi 
85. Cena netto oferty powinna zostać określona z dokładnością do 2 miejsc po 
przecinku. Cenę netto należy podać w polskich złotych (PLN). Ocenie podlegać będzie 
łączna cena oferty netto. 
 
Kryterium – „Okres gwarancji w miesiącach” – waga 15% (15 pkt)  
  
Liczba punktów będzie przyznawana według poniższego wzoru:     G = Gn/Gmax x 15 
pkt  
Gdzie: Gn – okres gwarancji oferty badanej, Gmax – najdłuższy okres gwarancji 
spośród badanych ofert   
Gwarancja udzielona zostanie na okres wskazany w ofercie wyrażony w miesiącach 
kalendarzowych. Okres gwarancji nie może być krótszy niż 60 miesiący na 
konstrukcję, okucia i szyby. Oferty zawierające okres gwarancji krótszy niż 60 
miesiące zostaną odrzucone. Zamawiający zastrzega, iż oferty zawierające okres 
gwarancji dłuższy niż 84 miesięcy będą ocenione jako posiadające 84 – miesięczny 
okres gwarancji. Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania w niniejszym 
kryterium wynosi 15. Końcowy wynik powyższego działania zostanie zaokrąglony do 
2 miejsc po przecinku.    
  
2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, której zostanie przyznana najwyższa 
liczba punktów na podstawie w/w kryteriów, poprzez zastosowanie wzoru:  
  
Ogólna liczba punktów = C + G  
  
3. Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania w ocenie ofert wynosi 100.  
4. W przypadku złożenia kilku ofert o takiej samej liczbie punktów, o wyborze oferty 

decydować będzie Zamawiający po przeprowadzeniu rozmów z oferentami. 

XIII. OCENA I WYBÓR 
NAJKORZYSTNIEJSZEJ 

OFERTY 
 

Ocena ofert planowana jest na dzień 18.12.2017 r. W tym dniu zostanie ogłoszony 
wybór najkorzystniejszej oferty  na stronie internetowej Zamawiającego 
www.srodawlkp.epcpr.pl, a także na stronie internetowej 
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ 
Termin ogłoszenia wyboru oferty może zostać przełożony o czym oferenci zostaną 
powiadomieni za pośrednictwem strony Internetowej Zamawiającego  
www.srodawlkp.epcpr.pl 



 
Oferent przed upływem terminu złożenia oferty może zmienić lub wycofać swoją 
ofertę składając pisemne oświadczenie. Oferta wycofana nie będzie rozpatrywana.  
 
W toku oceny ofert Zamawiający może żądać od oferenta wyjaśnień dotyczących 
złożonej oferty. 
 
Zamawiający zastrzega sobie możliwość prowadzenia dalszych negocjacji                          
z wybranymi oferentami, także cenowych w przypadku złożenia oferty na cenę 
wyższą niż przewidziana w budżecie. 
 
Ocenie merytorycznej podlegają tylko oferty spełniające kryteria formalne.                     
W przypadku braku załączonych do oferty Wykonawcy wymaganych niniejszym 
zapytaniem ofertowym dokumentów, Zamawiający ofertę odrzuca. 
Zamawiający jest uprawniony do wyboru kolejnej najkorzystniejszej oferty                     
w przypadku, gdyby Wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą 
odmówił podpisania umowy lub gdyby podpisanie umowy z takim Wykonawcą stało 
się niemożliwe z innych przyczyn.  

XIV. DODATKOWE 
INFORMACJE 

 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego zapytania 
ofertowego. Jeżeli zmiany będą mogły mieć istotny wpływ na treść składanych                    
w postępowaniu ofert, Zamawiający przedłuży termin składania ofert. 
2. Złożenie oferty nie powoduje powstania żadnych zobowiązań wobec Stron. 
Oferent ponosi wszelkie koszty związane z opracowaniem i złożeniem oferty, 
niezależnie od wyniku postępowania.  
3. Wykonawca może złożyć jedną ofertę, złożenie przez Wykonawcę więcej niż 
jednej oferty lub oferty zawierającej rozwiązania alternatywne lub wariantowe          
(w tym tzw. oferty wariantowe) – spowoduje odrzucenie oferty złożonej przez 
Wykonawcę. 
4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.  
5. Oferty przesłane pocztą elektroniczną, faksem lub inna drogą niewskazaną przez 
Zamawiającego zostaną odrzucone. 
6. Przez złożenie oferty w wyznaczonym terminie należy rozumieć dostarczenie 
Zamawiającemu oferty – do wyżej wskazanego miejsca – przed upływem 
wskazanego  terminu. Data stempla pocztowego czy potwierdzenia nadania nie 
decyduje o tym, czy oferta została złożona w terminie.  
7. W przypadku otrzymania tylko jednej oferty spełniającej warunki zamówienia,          
a jednocześnie przekraczającej kwotę założoną w budżecie Zamawiającego – 
zastrzega się możliwość negocjacji. 
8. Wykonawca związany jest ofertą przez okres 30 dni kalendarzowych. Bieg terminu 
związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.  
9. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem ostatecznie 
ustalonego terminu składania ofert.   
10. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających 
11.Zamawiajacy nie dopuszcza zlecenia przez Wykonawcę realizacji zamówienia 
podwykonawcom.   
12. Zamawiający po dokonaniu ocen nadesłanych ofert dokona oceny 
najkorzystniejszej oferty, co zostanie udokumentowane protokołem postępowania 
o udzielenia zamówienia.   
13. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania                         
w przypadku, gdy z powodu okoliczności, których nie przewidywał lub nie mógł 
przewidzieć, udzielenie zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego lub z innych 
przyczyn stało się niecelowe.    
14. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:  
a) wykonawca nie wykazał spełnienia warunków udziału w postępowaniu, 
b) treść oferty nie odpowiada wymogom ogłoszenia,  
c) oferta stanowi naruszenie uczciwej konkurencji. 
15. Zamawiający zastrzega sobie prawo do: 



 

 

Wykaz załączników  
  

1. Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia 
2. Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy 
3. Załącznik nr 3 - Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Wykonawcą                
a Zamawiającym  

 

 

 

a) nie wybrania żadnej z przedstawionych ofert bez podania przyczyny; 
b) pozostawienia bez rozpatrzenia oferty niezgodnej z wymogami niniejszego 
zapytania;  
c) zmiany warunków udzielenia zamówienia.  
17. W przypadku zaistnienia powyższych okoliczności Oferentom nie przysługują 
żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego. 
18. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania 
bez podania przyczyny, a także do pozostawienia postepowania bez wyboru oferty.  
19. Z Wykonawcą, którego oferta spełni wszystkie warunki stawiane w zapytaniu 
ofertowym oraz uzyska najwyższą liczbę punktów, zostanie podpisana umowa na 
realizację usługi.  
20. W przypadku, gdy wykonawca odmówi podpisania umowy z zamawiającym, 
zamawiający podpisze umowę z kolejnym wykonawcą, który w postępowaniu                
o udzielenie zamówienia uzyskał kolejną najwyższą ocenę.  
21. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie            
z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa oraz zapisami zapytania 
ofertowego przy zachowaniu należytej staranności i najlepszej praktyki zawodowej.   
22. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu 
Cywilnego i nie zobowiązuje do zawarcia umowy ze strony Zamawiającego.    

XV.OKREŚLENIE 
WARUNKÓW 
ZMIANY UMOWY 

Zgodnie z zapisem sekcji 6.5.2 pkt 22 „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności 
wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju regionalnego, Europejskiego 
Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”: 
1. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany zawartej Umowy w stosunku do treści 

oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w zakresie: 
- zmiany jakichkolwiek rozporządzeń i przepisów i innych dokumentów, w tym 
dokumentów programowych Wielkopolskiego Regionalnego Programu 
Operacyjnego 2014+, mających wpływ na realizację umowy; 
- zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa mających bezpośredni 
wpływ na wysokość wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy; 
- zmiany umówionego zakresu robot w przypadku uzasadnionych zmian                         
w dokumentacji projektowej stanowiącej opis przedmiotu umowy, powstałych           
z przyczyn niemożliwych do przewidzenia w chwili zawarcia umowy i wynikającego 
z tych zmian zakresu finansowego, konieczności wykonania rozwiązań 
równoważnych wynikających z uwarunkowań technologicznych lub użytkowych; 
- zmiany terminu zakończenia całości robót budowlanych, stanowiących przedmiot 
umowy lub zakończenie realizacji umowy w przypadku: 
a) opóźnień leżących po stronie Zamawiającego; 
b) wystąpienia zjawisk związanych z działaniem siły wyższej (klęska żywiołowa, 
niepokoje społeczne, działania militarne itp.); 
c) wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających prawidłowe 
prowadzenie robót 
d) wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, 
pomimo zachowania należytej staranności; 

2.Wyżej wymienione zmiany mogą być dokonane na wniosek Zamawiającego lub 
Wykonawcy, za zgodą obu stron i zostaną wprowadzone do Umowy w formie 
aneksu. 


