Dębów, 08.11.2021 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/RB/ RPO
dotyczące robót budowlanych tj. „Budowy budynku produkcyjnego wraz z przebudową sieci
kanalizacji sanitarnej”
Zamawiający:
OKNA DEBOW Rafał Prucnal
Dębów 233, 37-200 Przeworsk
NIP: 7941616702, REGON: 180298480
www.oknadebow.pl
OKNA DEBOW Rafał Prucnal, Dębów 233, 37-200 Przeworsk zaprasza do złożenia oferty na realizację robót
budowlanych w postaci budowy budynku produkcyjnego wraz z przebudową sieci kanalizacji sanitarnej w
ramach projektu pn. „Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa okna DEBOW POPRZEZ inwestycję w
innowacyjną produkcję ślusarki okiennej” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa I. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka,
Działanie: 1.4 Wsparcie MŚP, Poddziałanie: 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, Wniosek o dofinansowanie projektu nr:
RPPK.01.04.01-18-0177/20.
Postępowanie prowadzone jest w formie zapytania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności w sprawie
udzielania zamówień współfinansowanych ze środków EFRR, w stosunku do których nie stosuje się ustawy
Prawo zamówień publicznych.
Postępowanie ofertowe toczy się z zachowaniem zasad wynikających z art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r., Nr 157, poz. 1240 ze zm.), tj. w sposób celowy i oszczędny, z
zachowaniem zasad: uzyskania najlepszych efektów z danych nakładów i optymalnego doboru metod i środków
służących osiągnięciu założonych celów.
Niniejsze zapytanie ofertowe zostało zamieszczone na stronie przedsiębiorstwa OKNA DEBOW Rafał Prucnal
pod adresem www.oknadebow.pl oraz na portalu Baza Konkurencyjności pod adresem
www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl.
1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Roboty budowlane:
a) Budowa budynku produkcyjnego wraz z przebudową sieci kanalizacji sanitarnej. Zamówienie
realizowane będzie w miejscowości Dębów w gminie Gać na działce nr ewid. 1711.
Roboty budowlane stanowiące przedmiot zamówienia zostaną wykonane w oparciu o prawomocną decyzję
pozwolenia na budowę nr 16/2020 z dnia 16.01.2020 r. wydaną przez Starostę Przeworskiego i zatwierdzony
projekt budowlany.
Zamówienie obejmuje realizacje następujących prac:
 roboty przygotowawcze,
 roboty ziemne,
 elementy żelbetowe,
 konstrukcja stalowa,
 obudowa ścian z płyt warstwowych,
 dach,
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posadzka,
wykończenie wewnętrzne,
wykończenie zewnętrzne,
instalacja kanalizacyjna,
instalacja wodociągowa,
wentylacja,
kotłownia,
instalacja centralnego ogrzewania,
instalacja elektryczna.

Szczegółowy opis poszczególnych pozycji obejmuje przedmiar robót.
Wspólny słownik zamówień (CPV):
45000000-7 Roboty budowlane.
45254200-4 Roboty budowlane w zakresie budowy zakładów produkcyjnych.
Roboty budowlane powinny zostać wykonane zgodnie z dokumentacją projektową dostępną do pobrania pod
adresem: https://oknadebow.pl/skany.zip.
Dokumentacja projektowa precyzuje szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.
Jeśli dokumentacja projektowa zawiera jakiekolwiek odniesienia do znaków towarowych, patentów lub
pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez
konkretnego wykonawcę należy je traktować wyłącznie jako rozwiązania przykładowe. Zamawiający dopuszcza
możliwość złożenia oferty w oparciu o zastosowanie rozwiązań równoważnych w stosunku do wynikających z
dokumentacji projektowej, z zachowaniem tych samych standardów technicznych i jakościowych niezbędnych
do prawidłowego funkcjonowania zamawianej inwestycji. Poprzez pojęcie materiałów i urządzeń
równoważnych należy rozumieć materiały gwarantujące realizację robót zgodnie z projektem, oraz
zapewniające uzyskanie parametrów technicznych, jakościowych i użytkowych nie gorszych niż założone w
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, a ponadto muszą to być
materiały i urządzenia dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowiązującym prawem. Wykonawca nie
musi w złożonej ofercie udowadniać równoważności zaoferowanych rozwiązań.
Realizacja przedmiotu zamówienia musi odbyć się zgodnie ze sztuką budowlaną, normami technicznymi i w
sposób umożliwiający odbiór inwestycji.
2.

TERMIN I MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA
 Termin rozpoczęcia realizacji zamówienia: maksymalnie 7 dni od daty podpisania umowy. Planowany
termin podpisania umowy – I połowa grudnia 2021 r. Wykonawca zobowiązuje się do podpisania
umowy w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego.
 Okres realizacji zamówienia: do 30.06.2022 r.
 Miejsce realizacji zamówienia: OKNA DEBOW Rafał Prucnal, Dębów 233, 37-200 Przeworsk.

3. WARUNKI UDZIAŁU W POSTEPOWANIU
Do postępowania zostaną dopuszczeni oferenci spełniający następujące warunki:
a) posiadają doświadczenie w zakresie wykonania co najmniej dwóch robót budowlanych
odpowiadających swoim rodzajem robotom stanowiącym przedmiot zapytania (budowa hali
produkcyjnej) o wartości nie mniejszej niż 700 000,00 PLN netto każda (słownie: osiemset tysięcy
złotych netto) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert,
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b) posiadają doświadczenie w zakresie wykonania co najmniej dwóch obiektów przemysłowych (hal
produkcyjnych/magazynowych lub produkcyjno-magazynowych) o powierzchni nie mniejszej niż 350
m² (słownie: trzysta pięćdziesiąt metrów kwadratowych) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem
terminu składania ofert,
c) posiadają odpowiednie zaplecze kadrowe, w tym: co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia
do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjnobudowlanej bez ograniczeń lub
odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej
obowiązujących przepisów (kierownik budowy),
d) posiadają środki finansowe lub dysponują zdolnością kredytową w wysokości co najmniej 300 000,00
PLN (słownie: trzysta tysięcy złotych),
e) posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej
z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 300 000,00 PLN (słownie: trzysta
tysięcy złotych),
f) udzielą co najmniej 36 (słownie: trzydzieści sześć) miesięcznej gwarancji jakości na wykonane roboty
budowlane,
g) nie zachodzą wobec Wykonawcy przesłanki do wszczęcia postępowania upadłościowego lub
likwidacyjnego,
h) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej, która zapewnia prawidłowe wykonanie robót
budowlanych objętych niniejszym zapytaniem,
i) wpłacą wadium zgodnie z rozdziałem nr 4 niniejszego zapytania ofertowego,
j) przystąpią do rozpoczęcia wykonywania usługi przystąpi w ciągu 7 dni po podpisaniu umowy
świadczenia usługi. Przez rozpoczęcie świadczenia usług budowlanych należy rozumieć wydelegowanie
na plac budowy co najmniej 5 (pięciu) pracowników wraz z niezbędnym sprzętem,
k) nie są powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo, tzn. nie występują 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:
 uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 posiadaniu udziałów lub co najmniej 10% akcji,
 pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione
wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawanie w
związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej,
pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku
przysposobienia, opieki lub kurateli.
Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie muszą dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia
warunków udziału w postępowaniu zostały określone w punkcie 7. Wymagane dokumenty.
4.

WADIUM
a) W niniejszym postępowaniu Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 30 000,00 PLN
(słownie: trzydzieści tysięcy złotych 00/100).
b) Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
 pieniądzu,
 poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, z
tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
 gwarancjach bankowych,
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c)

d)

e)

f)
g)

h)
i)
j)

gwarancjach ubezpieczeniowych,
poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9
listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2016 r.
poz. 359 ze zmianami).
W przypadku wadium niegotówkowego (poręczenia lub gwarancje) Wykonawca winien oryginał
dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium dołączyć do oferty – dokument ten nie będzie
stanowił części oferty i zostanie zwrócony Wykonawcy po zakończeniu postępowania.
W przypadku, gdy Oferent wnosi wadium w formie gwarancji bankowej lub gwarancji
ubezpieczeniowej z treści tych gwarancji musi w szczególności jednoznacznie wynikać:
 zobowiązanie gwaranta (banku, zakładu ubezpieczeń) do zapłaty całej kwoty wadium
nieodwołalnie i bezwarunkowo na pierwsze żądanie zamawiającego (beneficjenta gwarancji),
 termin obowiązywania gwarancji, który nie może być krótszy niż termin związania ofertą.
W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu wadium winno zostać wniesione przelewem na rachunek
bankowy Zamawiającego. O wniesieniu wadium w terminie decydować będzie data wpływu środków
na rachunek bankowy Zamawiającego, tj. uznania rachunku Zamawiającego, która musi nastąpić przed
zakończeniem terminu składania ofert tj. 25.11.2021 r., godz. 15:00 (Zamawiający uzna wadium za
skuteczne, tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki
przelew przed upływem terminu składania tj. najpóźniej – 25.11.2021 r., godz. 14:59:59). Przelew
należy dokonać na rachunek bankowy 05 9106 0008 2001 0018 9196 0002. Na poleceniu przelewu
(blankiecie wpłaty) należy podać tytułem przelewu: „Wadium przetargowe – zapytanie ofertowe nr
2/RB/RPO”.
Wadium wniesione w pieniądzu zdeponowane jest na nieoprocentowanym rachunku.
Zamawiający zwraca wadium wszystkim Oferentom (na adres lub rachunek bankowy wskazany w
formularzu ofertowym stanowiącym załącznik 1 do Zapytania ofertowego) niezwłocznie po wyborze
oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Oferenta, którego oferta
została wybrana jako najkorzystniejsza.
Oferentowi, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium
niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia.
Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Oferenta, który wycofał ofertę przed upływem
terminu składania ofert.
Zamawiający zatrzymuje wadium, jeżeli Oferent, którego oferta została wybrana:
 odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia na warunkach określonych w ofercie,
 nie podpisze umowy w okresie do 10 dni od zaproszenia go w formie pisemnej do podpisania
umowy,
 w innych przypadkach, kiedy zawarcie umowy w sprawie zamówienia stało się niemożliwe z
przyczyn leżących po stronie Oferenta.

5. KRYTERIA WYBORU OFERTY
Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą, zgodnie z poniższymi kryteriami:
Lp.

kryteria oceny ofert

waga

maks. liczba punktów

A.

Cena netto w PLN lub EUR*

88%

88

B.

Gwarancja

12%

12

*w przypadku podania ceny w walucie obcej, przeliczenie nastąpi wg kursu średniego Narodowego Banku
Polskiego z dnia otwarcia ofert.
6. OPIS SPOSOBU PRZYZNAWANIA PUNKTACJI ZA SPEŁNIENIE DANEGO KRYTERIUM OCENY OFERTY
Ocena oferty zostanie obliczona z wykorzystaniem następującego wzoru:
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Ocena = A + B, gdzie:
Ad. A. Kryterium Cena netto w PLN lub EUR zostanie obliczone wg następującego wzoru:
 najniższa zaproponowana cena netto za wykonanie przedmiotu zamówienia / cena badanej oferty
netto za wykonanie przedmiotu zamówienia) x 88 punktów
Przy czym, jeżeli cena oferty wyda się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzić będzie
wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami
określonymi przez Zamawiającego lub wynikającego z odrębnych przepisów, w szczególności jest niższa o 30%
od wartość zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich ofert, Zamawiający zwróci się o udzielenie
wyjaśnień w określonym terminie dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.
Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na Wykonawcy. Zamawiający
oceniając wyjaśnienia, bierze pod uwagę obiektywne czynniki, w szczególności oszczędność metody wykonania
zamówienia, wybrane rozwiązania techniczne, wyjątkowo sprzyjające warunki wykonania zamówienia
dostępne dla Wykonawcy, oryginalność projektu wykonawcy oraz wpływ pomocy publicznej udzielonej na
podstawie odrębnych przepisów. Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli
dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w
stosunku do przedmiotu zamówienia.
Maksymalna liczba punktów jakie może otrzymać oferta w tym kryterium wynosi: 88 punktów.
Ad. B Kryterium Gwarancja zostanie obliczone wg następującego wzoru:
 udzielenie co najmniej 60 miesięcznej gwarancji – 12 punktów,
 udzielenie co najmniej 54 miesięcznej gwarancji – 9 punktów,
 udzielenie co najmniej 48 miesięcznej gwarancji – 6 punktów,
 udzielenie co najmniej 42 miesięcznej gwarancji – 3 punkty,
 udzielenie krótszej niż 42 miesięcznej gwarancji – 0 punktów.
Maksymalna liczba punktów jakie może otrzymać oferta w tym kryterium wynosi: 12 punktów.
Łączna ocena ofert:
Punkty uzyskane przez ofertę w ocenie oferty w Kryterium A i Kryterium B zostaną dodane do siebie i na tej
podstawie zostanie obliczona łączna ocena oferty. Oferta w łącznej ocenie oferty może uzyskać maksymalnie
100 pkt.
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta uzyska największą ilość punktów w łącznej ocenie
ofert (łączna suma punktów uzyskanych przez Wykonawcę w kryterium A i B). Punkty będą liczone z
dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
W przypadku odmowy podpisania umowy przez wybranego Wykonawcę, Zamawiający może zawrzeć umowę z
Wykonawcą, który spełnia wymagania zapytania ofertowego i którego oferta uzyskała kolejno najwyższą liczbę
punktów.
W razie opóźnienia realizacji robót budowlanych, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w
wysokości:
 0,2% wynagrodzenia netto za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia liczony od 1 dnia opóźniania do 30
dni kalendarzowych, lecz nie więcej niż 30% wartości wynagrodzenia netto,
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0,5% wynagrodzenia netto za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia liczony powyżej 30 dni
kalendarzowych, lecz nie więcej niż 30% wartości wynagrodzenia netto z wyłączeniem kary zapłaconej
za pierwszy miesiąc opóźnienia.

7. WYMAGANE DOKUMENTY
Oferent, aby mógł ubiegać się o realizację powyższych robót budowlanych musi złożyć następujące dokumenty:
1. Formularz ofertowy – załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
2. Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Oferentem a Zamawiającym –
załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.
3. Wykaz doświadczenia dot. wartości wykonanych robót budowlanych – załącznik nr 3 do zapytania
ofertowego wraz z dokumentami potwierdzającymi ich należyte wykonanie (np. listy referencyjne,
referencje, protokoły odbioru).
4. Wykaz doświadczenia dot. metrażu wykonanych robót budowlanych – załącznik nr 4 do zapytania
ofertowego wraz z dokumentami potwierdzającymi ich należyte wykonanie (np. listy referencyjne,
referencje, protokoły odbioru).
5. Wykaz osób przewidzianych do realizacji zadania – załącznik nr 5 do zapytania ofertowego wraz z
dokumentami/świadectwami kwalifikacyjnymi potwierdzającymi uzyskanie uprawnień budowlanych
(kierownik budowy).
6. Zaświadczenie z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w której Oferent posiada
rachunek bankowy, potwierdzający wysokość posiadanych środków finansowych w wysokości co
najmniej 300 000,00 PLN lub zdolność kredytową Oferenta na powyższą kwotę, wystawione nie
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Przez zdolność kredytową należy
rozumieć dokument wskazujący, iż zdolność kredytowa została poprzedzoną pozytywną oceną
zdolności kredytowej realizowaną przez instytucję finansową.
7. Dokumenty potwierdzające posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż
300 000,00 PLN tj. polisy OC wraz z dowodem opłacenia składek, a w przypadku jej braku innego
dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w
zakresie wskazanym powyżej. W przypadku, gdy w dokumentach przedstawionych przez Wykonawcę
na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu znajdą się kwoty wyrażone w walucie
innej niż złoty polski, Zamawiający przeliczy je na złote polskie z zastosowaniem średniego kursu
złotego w stosunku do euro opublikowanego przez Narodowy Bank Polski (tabela A) w dniu
opublikowania zapytania ofertowego.
8. Kosztorys ofertowy.
9. Aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego lub wypis z centralnej ewidencji i informacji o
działalności gospodarczej lub inny dokument zaświadczający o prowadzonej działalności, nie starszy
niż trzy miesiące.
Powyższe załączniki należy przedstawić w oryginale lub poświadczyć za zgodność z oryginałem. Potwierdzenia
za zgodność dokonuje osoba do tego upoważniona, która podpisuje ofertę. Brak któregokolwiek z wymaganych
dokumentów lub załączenie ich w niewłaściwej formie lub niezgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszym
zapytaniu ofertowym będzie skutkowało odrzuceniem oferty, z wyjątkiem oferty Wykonawcy powiązanego
osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym, który zostanie wykluczony z niniejszego postępowania ofertowego.
8.

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY
a) ofertę należy przedstawić na załączonym do zapytania ofertowego formularzu,
b) nieodłączny element oferty stanowią załączniki wymagane w pkt. 7 niniejszego zapytania ofertowego,
c) oferta może być wypełniona odręcznie lub komputerowo, jednak w przypadku wypełnienia
odręcznego należy tego dokonać dużymi drukowanymi literami w sposób czytelny,

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------„Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa OKNA DEBOW poprzez inwestycję w innowacyjną produkcję
ślusarki okiennej"

d) dopuszcza się składanie ofert w języku polskim oraz angielskim,
e) oferta musi być podpisana przez osobę do tego upoważnioną, która widnieje w Krajowym Rejestrze
Sądowym, wypisie z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej lub innym
dokumencie zaświadczającym o jej umocowaniu prawnym. W razie podpisania oferty przez osobę
upoważnioną – wymagane przedłożenie do oferty pełnomocnictwa,
f) wszystkie strony oferty wraz z załącznikami muszą być trwale spięte,
g) wszelkie poprawki lub zmiany w treści muszą być parafowane przez osobę podpisującą ofertę,
h) każdy z Wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę,
i) Zamawiający odrzuci ofertę niespełniającą warunków formalnych lub złożoną po terminie. Wykonawcy
z tego tytułu nie przysługują żadne roszczenia,
j) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani wariantowych,
k) Zamawiający przewiduje możliwość udzielania zamówień uzupełniających,
l) Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany lub uzupełnienia treści niniejszego zapytania
ofertowego przed upływem terminu na składanie ofert. Informacja o wprowadzeniu zmian lub
uzupełnienia treści zapytania ofertowego zostanie przekazana Oferentom niezwłocznie w formie
pisemnej (e-mail), jak również zostanie opublikowana na stronie internetowej Zamawiającego pod
adresem www.oknadebow.pl oraz na portalu Baza Konkurencyjności pod adresem
www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl,
m) Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia oraz zakończenie postępowania bez
wyboru Wykonawcy, bez podania przyczyn,
n) na Oferencie ciąży obowiązek przedłożenia oferty spełniającej wszelkie wymogi formalne i
merytoryczne. W sytuacji, gdy z przedłożonej oferty nie będzie jednoznacznie wynikało, iż spełnia ona
wymagania określone w zapytaniu ofertowym wówczas Zamawiający odrzuci ofertę ze względu na
niespełnianie wymogów. Z tego względu każdy Oferent winien szczegółowo przeanalizować stawiane
wymagania i sporządzić specyfikację jednoznacznie odnoszącą się do wszystkich wymogów
wskazanych przez Zamawiającego,
o) Administratorem danych osobowych, które znajdą się w formularzu ofertowym oraz załącznikach do
oferty jest OKNA DEBOW Rafał Prucnal, Dębów 233, 37-200 Przeworsk (w dalszej części określny jako
OKNA DEBOW Rafał Prucnal). OKNA DEBOW Rafał Prucnal będzie przetwarzał dane osobowe w
określonych celach, np. analizy przedłożonej oferty, zawarcia i realizacji umowy. Każdy Oferent ma
prawo zażądać dostępu do treści danych, które go dotyczą – poprawić je, zaktualizować, sprostować,
przenieść, usunąć lub ograniczyć ich przetwarzanie. Każdy Oferent może też wnieść sprzeciw wobec
przetwarzania udostępnionych danych osobowych. Każdy z Oferentów ma prawo do wycofania
wyrażonej zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych
sprzed wycofania zgody. Jeśli Oferent ma wątpliwości czy dane są prawidłowo przetwarzane przez
OKNA DEBOW Rafał Prucnal, to może wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
9. MIEJSCE, SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA ORAZ OTWARCIA OFERT
Oferta musi zostać złożona w nieprzekraczalnym terminie, do dnia 25.11.2021 roku, do godziny 15:00.
Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w następujących wariantach:
a) w wersji elektronicznej – ofertę wraz z załącznikami należy złożyć za pośrednictwem Bazy
Konkurencyjności, postępując zgodnie z „Instrukcją oferenta w BK20211”,
b) w wersji papierowej – ofertę wraz z załącznikami należy złożyć poprzez pocztę, przesyłkę kurierską lub
osobiście na adres Zamawiającego: OKNA DEBOW Rafał Prucnal, Dębów 233, 37-200 Przeworsk.
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O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do siedziby Zamawiającego: OKNA DEBOW Rafał
Prucnal, Dębów 233, 37-200 Przeworsk (nie data stempla pocztowego) lub na serwer poczty
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przychodzącej Zamawiającego lub skutecznego umieszczenia oferty w Bazie Konkurencyjności, tj. do
godziny 14:59:59 czasu polskiego (CET).
Oferty złożone po terminie składania ofert nie będą rozpatrywane.
Oferty należy złożyć w zamkniętej kopercie, opieczętowanej pieczęcią firmową Oferenta, adresem
Zamawiającego oraz zapisem: „Oferta na realizację robót budowlanych w postaci budowy budynku
produkcyjnego wraz z przebudową sieci kanalizacji sanitarnej – nie otwierać do dnia 26.11.2021 roku
do godziny 9:00”.
Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za przypadkowe otwarcie oferty przed upływem
wyznaczonego terminu, w przypadku nieodpowiedniego oznakowania wiadomości mailowej bądź
koperty.
Zmiany albo wycofanie oferty przez oferenta przed upływem terminu składania ofert jest
dopuszczalne.
Oferty składane w innej formie niż opisane w niniejszym punkcie, nie będą przyjmowane oraz
rozpatrywane przez Zamawiającego.
Oferta, składana zarówno w wersji papierowej jak i elektronicznej, musi być złożona w formie pisemnej
i być podpisana przez osobę (osoby) uprawnione do występowania w imieniu Oferenta, co
potwierdzone zostanie stosownym dokumentem rejestrowym lub pełnomocnictwem, stanowiącym
załącznik do oferty.
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie przedsiębiorstwa Zamawiającego po terminie składania ofert.
Termin otwarcia ofert: 26.11.2021 r. o godz. 9:00.
Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę jaką przeznaczył na sfinansowanie
zamówienia oraz ilość złożonych ofert. Natomiast po otwarciu ofert Zamawiający poda ceny
poszczególnych ofert oraz gwarancję.
Kończąc procedurę oceny ofert Zamawiający podejmie decyzję o wyborze najkorzystniejszej oferty.
Zamawiający sporządzi pisemny protokół z wyboru najkorzystniejszej oferty.
Zamawiający niezwłocznie powiadomi oferentów oraz ogłosi wyniki na swojej stronie internetowej
Zamawiającego pod adresem pod adresem www.oknadebow.pl oraz na portalu Baza Konkurencyjności
pod adresem www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do niedokonania wyboru najkorzystniejszej oferty. W każdym
czasie postępowania przetargowego dotyczącego wyboru wykonawcy, Zamawiający ma prawo do jego
zakończenia bez wyboru jakiegokolwiek oferenta. Oferentom nie przysługują wobec Zamawiającego
jakiekolwiek roszczenia z tego tytułu.

10. TERMIN WAŻNOŚCI OFERTY
Wykonawca jest związany ofertą przez okres 40 dni kalendarzowych od dnia upływu terminu składania ofert.
11. INFORMACJA NA TEMAT ZAKRESU WYKLUCZENIA Z MOŻLIWOŚCI REALIZACJI ZAMÓWIENIA
Z możliwości realizacji zamówienia wyłączone są podmioty, które są powiązane osobowo lub kapitałowo z firmą
OKNA DEBOW Rafał Prucnal przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązanie
między firmą OKNA DEBOW Rafał Prucnal lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu
firmy OKNA DEBOW Rafał Prucnal lub osobami wykonującymi w imieniu firmy OKNA DEBOW Rafał Prucnal
czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą,
polegające w szczególności na:
 uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 posiadaniu udziałów lub co najmniej 10% akcji,
 pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione
wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku
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małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub
powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Potwierdzeniem braku powiązań kapitałowych lub osobowych jest złożenie przez oferenta oświadczenia o
braku występowania w/w powiązań na obowiązującym wzorze stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego
zapytania ofertowego.
W przypadku złożenia oferty przez Wykonawcę powiązanego osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym,
zostanie on wykluczony z udziału w postępowaniu ofertowym.
12. INFORMACJA NA TEMAT EWENTUALNYCH ZAMÓWIEŃ UZUPEŁNIAJĄCYCH
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia dotychczasowemu Wykonawcy, w okresie 3 ostatnich lat od
udzielenia zamówienia podstawowego, zamówień publicznych uzupełniających, w wysokości nieprzekraczającej
50% wartości zamówienia publicznego określonej w umowie zawartej z wykonawcą, o ile te zamówienia
publiczne są zgodne z przedmiotem zamówienia publicznego podstawowego. W przypadku udzielenia
zamówienia uzupełniającego wartość robót należy ustalić na podstawie czynników cenotwórczych zawartych w
ofercie, powiększoną ewentualnie o wskazane w umowie klauzule waloryzacyjne.
13. OKREŚLENIE WARUNKÓW ZMIANY UMOWY ZAWARTEJ W WYNIKU PRZEPROWADZONEGO
POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień zawartej umowy z wybranym
Wykonawcą w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.
Zmiany w umowie będą dopuszczalne w szczególności w przypadku:
 zmiany jakichkolwiek rozporządzeń i przepisów i innych dokumentów, w tym dokumentów
programowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 20142020, mających wpływ na realizację umowy,
 zmiany terminu realizacji robót budowlanych z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,
 zmiany terminu płatności,
 zmiany organizacyjnej polegającej na zmianie osób, podwykonawców, grup wykonawców i innych
podmiotów współpracujących przy realizacji zamówienia pod warunkiem, że ich uprawnienia,
potencjał ekonomiczny, wykonawczy i doświadczenie nie są gorsze od tych, jakie posiadają podmioty
zamieniane. Zmiany te mogą nastąpić z przyczyn organizacyjnych pod warunkiem, że osoby
podwykonawcy, grupy wykonawców i innych podmiotów spełniają wszystkie wymogi wynikające z
zapytania ofertowego i złożonej oferty,
 zmiany wynagrodzenia (zmiany urzędowej stawki podatku VAT, uzasadnienia ekonomicznego i/lub
technicznego, ograniczenia zakresu robót, zmiany umówionego zakresu robót),
 zmiany umówionego zakresu robót – w przypadku (koniecznych lub uzasadnionych zmian w
dokumentacji projektowej powstałych z przyczyn niemożliwych do przewidzenia, konieczności lub
techniczno-ekonomicznej zasadności zastosowania materiałów i urządzeń równoważnych,
konieczności wykonania rozwiązań równoważnych wynikających z uwarunkowań technologicznych lub
użytkowych, ograniczenia finansowego po stronie Zamawiającego z przyczyn od niego niezależnych),
 wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy na uzasadniony wniosek Wykonawcy, pod
warunkiem, że zmiana ta wynika z okoliczności, których Wykonawca nie mógł przewidzieć na etapie
składania oferty i nie jest przez niego zawiniona, przypadków siły wyższej, uznanej przez
Zamawiającego jako zdarzenie nadzwyczajne, zewnętrzne, niemożliwe do zapobieżenia (np. powódź,
strajki, zamieszki, decyzje administracyjne, państwowe).
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Wszelkie zmiany, jakie strony chciałaby wprowadzić do postanowień zawartej umowy, wymagają pod rygorem
nieważności formy pisemnej i zgody obu stron (w drodze pisemnego aneksu).
14. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI, A TAKŻE
WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI
 Oferent może zwrócić się do Zamawiającego z prośbą o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego tylko
w formie pisemnej za pośrednictwem Bazy Konkurencyjności, postępując zgodnie z „Instrukcją
oferenta w BK20212” lub za pomocą poczty elektronicznej (dwiniarz@oknadebow.pl).
 Zamawiający udzieli wyjaśnień w terminie 2 dni roboczych, jeżeli pisemne zapytanie wpłynie do niego
nie później niż na 3 dni robocze przed upływem terminu składania ofert.



Wszelkich informacji dotyczących procedury przeprowadzenia zamówienia oraz technicznych
aspektów przedmiotu zamówienia udziela Pan Daniel Winiarz, e-mail: dwiniarz@oknadebow.pl.

15. ZAŁĄCZNIKI
a) Wzór formularza ofertowego – Załącznik nr 1.
b) Wzór oświadczenia o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Oferentem a
Zamawiającym – Załącznik nr 2.
c) Wzór wykaz doświadczenia dot. wartości robót budowlanych – Załącznik nr 3.
d) Wzór wykaz doświadczenia dot. metrażu robót budowlanych – Załącznik nr 4.
e) Wzór wykaz kadry – Załącznik nr 5.
f) Wzór umowy o generalne wykonawstwo – Załącznik nr 6.
g) Przedmiar robót.
h) Dokumentacja projektowa (https://oknadebow.pl/skany.zip).

Z poważaniem
Rafał Prucnal –
Właściciel przedsiębiorstwa
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