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Piła-Młyn, 23.02 2022 r. 

 

Zapytanie ofertowe w procedurze rozeznania rynku 

 

I. Nazwa i adres Zamawiającego 

PRZEDSIĘBIORSTWO SPOŁECZNE GÓRNICZA WIOSKA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  

Ul. Świerkowa 11 

89-520 Gostycyn 

NIP: 5611601300 

REGON: 367331959 

KRS: 0000679028 

 

Szczegółowych informacji na temat przedmiotu zamówienia udziela: 

Pan Wojciech Weyna 

e-mail: buko@las.pl 

 

II. Przedmiot zamówienia  

1. Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji 

rozbudowa obiektu „Stary Tartak” oraz roboty budowlane związane z zagospodarowaniem terenu. 

2. Szczegółowy zakres prac zostały w dokumentacji technicznej stanowiących załączniki do niniejszego 

zapytania ofertowego: załącznik nr 4 - Projekt budowlany Stary Tartak Centrum Integracji i 

Aktywizacji Społecznej, załącznik nr 5 – Zmiany nieistotne do projektu budowlanego, załącznik nr 6 

Zagospodarowanie terenu  

3. Oznaczenie przedmiotu zamówienia według kodu Wspólnego słownika zamówień: 71520000-9 

Usługi nadzoru budowlanego 

4. Termin realizacji zamówienia: zamówienie realizowane będzie od dnia podpisania umowy z 

Zamawiającym, do dnia podpisania ostatniego bezusterkowego Protokołu odbioru końcowego 

(względnie stwierdzenia usunięcia wszystkich wad i usterek ujawnionych w Protokole odbioru 

końcowego) zgodnie z umowami o roboty budowlane zawartymi lub planowanymi do zawarcia przez 

Zamawiającego w ramach Inwestycji. Przewidywany orientacyjny termin realizacji inwestycji to 9 

miesięcy (planowo wrzesień 2022 r.). Jednakże w przypadku, gdy termin realizacji Inwestycji okaże się 

dłuższy, wykonawcy nie będzie przysługiwało roszczenie o wzrost wynagrodzenia. Wykonawca może 

wykonać zamówienie wcześniej niż wyznaczony termin ostateczny.  

5. Miejsce wykonania przedmiotu zamówienia: ul. Świerkowa 89-520 Piła, gmina Gostycyn 

6. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych. Oferenci mogą przedstawić wyłącznie ofertę 

obejmującą cały zakres zamówienia.  

7. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.  

 

III. Warunki udziału w postępowaniu  

W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy: 

1. Nie są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym w rozumieniu „Wytycznych w 

zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-

2020”. Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie złożonego oświadczenia, 

według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego. 
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2. Posiadają uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa 

nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. posiadających uprawnienia niezbędne 

do wykonywania działalności objętej zamówieniem. Zamawiający uzna powyższy warunek 

za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje osobami posiadającymi uprawnienia 

do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie zgodnie z przepisami 

ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t. j. z 2010 r. Dz. U. Nr 243, paz. 1623 z 

późn. zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie 

wcześniej obowiązujących przepisów prawa w zakresie wykonywania nadzoru 

inwestorskiego -  warunek weryfikowany będzie w oparciu o oświadczenie - załącznik nr 2. 

3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia  –  

warunek weryfikowany będzie w oparciu o oświadczenie-  załącznik nr 2.  

4. Dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia warunek 

weryfikowany będzie w oparciu o oświadczenie - załącznik nr 2. 

5. Wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do 

zrealizowania zamówienia – warunek weryfikowany będzie w oparciu o oświadczenie 

załącznik nr 2.  

 

Wykonawca niespełniający określonych wyżej warunków będzie wykluczony z postępowania a jego 

oferta będzie podlegała odrzuceniu. 

 

IV. Kryteria oceny ofert wraz z informacją o wagach oraz opisem sposobu przyznawania punktacji w 

ramach kryteriów 

Kryteria oceny oferty: 

a) Cena brutto (łącznie) – 100% 

 

 

Wartość punktowa wyliczona zostanie następująco: 

Cena: 100% - wartość punktowa kryterium „cena” (max 100 pkt.) wyliczona według wzoru:  

 

    najniższa cena brutto wśród otrzymanych ofert  

---------------------------------------------------------------  x 100 pkt. 

        cena brutto wskazana w badanej ofercie 

 

Cena przedmiotu zamówienia może być tylko jedna - nie dopuszcza się wariantowości cen. 

Brane pod uwagę będą wartości brutto wyrażone w PLN. W sytuacji, gdy cena podana w ofercie nie będzie 

wyrażona w PLN, w celu przeliczania jej na PLN zastosowany zostanie kurs średni NBP notowany w dniu 

wszczęcia postępowania. 

 

Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę, która uzyska najwyższą ilość punktów w oparciu o ustalone 

wyżej kryteria i podpisze umowę z wybranym wykonawcą.  

Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania: 100 pkt. 

Wyniki dokonywanych obliczeń podlegać będą zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku, przy zachowaniu 

matematycznej zasady zaokrąglania liczb. 

 

VI. Zmiana umowy 

1. Zmiany niniejszej Umowy są dopuszczalne w następujących przypadkach: 

a) Zmiany przepisów prawa Unii Europejskiej lub prawa krajowego, w zakresie mającym wpływ na 

realizację Przedmiotu Umowy 



 
 

3 
 

b) Przedłużenie terminu realizacji Umowy na skutek przedłużenia terminu realizacji robót 

budowlanych Inwestycji przez wykonawców robót budowlanych i konieczności kontynuowania 

nadzoru inwestorskiego nad tymi robotami  

c) Przedłużenie terminu realizacji Umowy na skutek konieczności wykonania prac dodatkowych, 

których wykonanie jest niezbędne dla należytego wykonania Umowy, a o których wykonania 

Zamawiający, działając z należytą starannością nie mógł przewidzieć,  

d) Przedłużenie terminu realizacji Umowy na skutek działania Siły Wyższej wraz ze wszystkimi 

konsekwencjami występującymi w związku z przedłużeniem tego terminu  

e) Zmiana parametrów Przedmiotu Umowy lub sposobu spełnienia świadczenia, nie prowadzące do 

zmiany charakteru Umowy – zmiany technologiczne, w szczególności konieczność realizacji Umowy 

przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych, materiałowych niż wskazane 

w Zapytaniu ofertowym, w sytuacji gdy zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziłoby 

niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem Umowy, z zastrzeżeniem lit. f) poniżej; 

f) zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru Umowy - konieczność zmiany Umowy spowodowana 

jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć. 

 

VII. Przygotowanie oferty  

1. Ofertę należy złożyć na formularzach, których wzory stanowią załączniki do niniejszego zapytania 

ofertowego:  

a) Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy  

b) Załącznik nr 2 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu  

c) Załącznik nr 3 - Oświadczenie o braku powiązań oraz niewpisaniu do rejestru długów i 

niepostawieniu w stanie likwidacji lub upadłości  

d) Pisemne uzasadnienie tajemnicy przedsiębiorstwa – jeśli dotyczy. 

e) Aktualny odpis z KRS lub z właściwego rejestru, w przypadku składania oferty przez Pełnomocnika 

– pełnomocnictwo w oryginale lub kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem przez osobę 

uprawnioną do reprezentacji Wykonawcy. 

 

VIII. Miejsce i termin złożenia oferty 

1) Oferty należy składać w formie pisemnej za pośrednictwem poczty tradycyjnej, osobiście lub 

elektronicznie, przy czym za termin wpływu oferty uznaje się datę i godzinę wpływu oferty na adres 

Zamawiającego tj.: 

 

Przedsiębiorstwo Społeczne Górnicza Wioska Sp. z o.o. 

ul. Świerkowa 11 

89-520 Piła 

p. Wojciech Weyna 

e-mail: buko@las.pl 

 

2) Termin składania ofert upływa dnia 11.03.2022 r.(godzina 23.59 strefy czasowej, w której 

funkcjonuje Zamawiający). Terminem złożenia oferty jest termin jej wpływu do Zamawiającego. 

Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane. 

IX. Zmiana/wycofanie oferty 

1) Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę przed terminem 

składania ofert: 

a) w przypadku wycofania oferty, wykonawca składa pisemne oświadczenie, że ofertę swą wycofuje, 

w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Wycofanie”, 
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b) w przypadku zmiany oferty, wykonawca składa pisemne oświadczenie, iż ofertę swą zmienia, 

określając zakres i rodzaj tych zmian, a jeśli oświadczenie o zmianie pociąga za sobą konieczność 

wymiany czy też przedłożenia nowych oświadczeń lub dokumentów – wykonawca załącza je do 

oświadczenia o zmianie. Powyższe oświadczenie z ewentualnymi załącznikami należy zamieścić w 

zamkniętej kopercie z dopiskiem „Zmiana”. 

2) Wykonawca nie może wprowadzić zmian do oferty po upływie terminu składania ofert.  

 

X. Rozstrzygnięcie zamówienia 

1) Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę, która uzyska najwyższą ilość punktów, w oparciu o 

ustalone kryteria.  

2)  Zamawiający jest uprawniony do poprawienia w tekście Oferty oczywistych omyłek pisarskich lub 

rachunkowych z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz inne omyłki 

polegające na niezgodności oferty z treścią Zapytania, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty - 

niezwłocznie zawiadamiając o tym danego Oferenta, którego oferta została poprawiona. 

3) Zamawiający sporządzi protokół oceny ofert, a następnie podpisze umowę w sprawie zamówienia z 

wybranym Wykonawcą.  

4) Umowa zostanie zawarta z uwzględnieniem danych wynikających z zapytania ofertowego oraz danych 

zawartych w ofercie. O terminie i miejscu podpisania umowy Zamawiający zawiadomi wykonawcę 

pisemnie lub mailowo. 

XI. Pozostałe informacje  

1. Każdy Oferent może złożyć tylko jedną ofertę. 

2. Oferta powinna być kompletna tzn. do oferty powinny być załączone zał. 1, 2, 3 oraz aktualny odpis z 

KRS lub z właściwego rejestru, w przypadku składania oferty przez Pełnomocnika – pełnomocnictwo w 

oryginale lub kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentacji 

Wykonawcy.  

3. Oferta zostanie odrzucona, jeśli: 

a) jej treść nie odpowiada treści niniejszego zapytania ofertowego, 

b) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. 

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,  Dz. U. 1993 nr 47 poz. 211), 

c) oferta będzie niekompletna tj. Oferent nie załączy do oferty dokumentów określone w pkt. XII 

niniejszego zapytania.  

4. Z tytułu odrzucenia oferty, Oferentom nie przysługują żadne roszczenia przeciw Zamawiającemu. 

5. Złożenie oferty nie stanowi zawarcia umowy. 

6. Oferty, które nie spełniają wymagań określonych w zapytaniu oraz nie zostaną złożone w terminie nie 

będą rozpatrywane. 

7. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia negocjacji cenowych z Oferentami. 

8. W przypadku wątpliwości w zakresie interpretacji zapisów oferty Zamawiający dopuszcza możliwość 

składania uzupełnień do oferty w terminie 7 dni na podstawie uprzedniego, pisemnego wezwania 

przez Zamawiającego.  

9. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych. 

10. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.  

11. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

12. Warunki płatności: zamawiający dopuszcza możliwość płatności częściowych lub zaliczkowych. 

Szczegóły płatności zostaną ustalone w umowie między Zamawiającym a Wykonawcą. 

13. Zamawiający zastrzega sobie możliwość : 

a) odwołania/unieważnienia postępowania w każdym czasie: 
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− gdy realizacja przedmiotu zamówienia okaże się niecelowa z uwagi na sytuację 

ekonomiczną lub organizacyjną Zamawiającego uniemożliwiającą lub znacznie 

utrudniającą finalizację zamówienia, 

− gdy postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą 

zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy,  

− przekroczenia budżetu zamówienia, 

 

XII. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO  

 

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:  

a) Administratorem danych osobowych jest PRZEDSIĘBIORSTWO SPOŁECZNE GÓRNICZA WIOSKA 

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.  

b) Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z 

postępowaniem o udzielenie niniejszego zamówienia prowadzonego w trybie zasady 

konkurencyjności. 

c) Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 

dokumentacja niniejszego postępowania.  

d) Dane osobowe będą przechowywane przez okres postępowania o udzielenie zamówienia oraz po 

jego zakończeniu zgodnie z przepisami dotyczącymi archiwizacji i trwałości projektu.  

e) Przetwarzane dane osobowe mogą być pozyskiwane od wykonawców, których dane dotyczą lub 

innych podmiotów na których zasoby się powołują wykonawcy. 

f) Przetwarzane dane osobowe obejmują w szczególności imię i nazwisko, adres, NIP, REGON, 

numer CEIDG, numer KRS oraz inne dane osobowe podane przez osobę składającą ofertę i inną 

korespondencję wpływającą do Zamawiającego w celu udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia.  

g) Dane osobowe mogą być przekazywane do organów publicznych i urzędów państwowych lub 

innych podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa lub wykonujących zadania 

realizowane w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej, w 

szczególności do podmiotów prowadzących działalność kontrolną wobec Zamawiającego. 

h) W odniesieniu do danych osobowych osób fizycznych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO. 

i) Każda osoba, której dane osobowe zostaną wskazane w niniejszym postępowaniu lub toku 

realizacji umowy posiada: 

 na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych jej dotyczących; 

 na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania jej danych osobowych (skorzystanie z 

prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy oraz nie może naruszać 

integralności protokołu oraz jego 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 

(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); 
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 prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 

Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 

RODO; 

j) Każdej osobie, której dane osobowe zostaną wskazane w niniejszym postępowaniu lub toku 

realizacji umowy 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 jej danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

k) Jednocześnie Zamawiający przypomina o ciążącym na Pani/Panu obowiązku informacyjnym 

wynikającym z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną 

Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które Zamawiający pośrednio 

pozyska od wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej 

jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO. 

 

XIII. Wykaz załączników 

 

1) Załącznik nr 1: Formularz ofertowy. 

2) Załącznik nr 2: Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. 

3) Załącznik nr 3: Oświadczenie o braku powiązań oraz niewpisaniu do rejestru długów i 

niepostawieniu w stanie likwidacji lub upadłości. 

4) Załącznik nr 4:    Projekt budowlany Stary Tartak Centrum Integracji i Aktywizacji Społecznej,  

5) Załącznik nr 5: Zmiany nieistotne do projektu budowlanego 

6) Załącznik nr 6:    Zagospodarowanie terenu 
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Załącznik nr 1 Formularz ofertowy 

Dane oferenta: 

…………………………………….. 

…………………………………….. 

…………………………………….. 

(nazwa, adres, NIP, REGON, Nr Tel,  adres e-mail) 

 

OFERTA 

w odpowiedzi na zapytanie ofertowe – rozeznanie rynku z dnia 23.02.2022 r. 

Przedmiot zamówienia Wartość netto (…) VAT (…) Wartość brutto (…) 

Pełnienie funkcji nadzoru 

inwestorskiego nad realizacją 

inwestycji rozbudowa obiektu „Stary 

Tartak” oraz roboty budowlane 

związane z zagospodarowaniem 

terenu. 

   

Proszę w tabeli powyżej wskazać walutę oferowanej przez Wykonawcę ceny. 

W sytuacji, gdy cena podana w ofercie wyrażona zostanie w innej walucie niż PLN, Zamawiający w 

celu dokonania oceny oferty i przeliczania jej na PLN zastosuje kurs średni NBP notowany w dniu 

wszczęcia postępowania. 

Deklarujemy związanie ofertą: 30 dni licząc od daty upływu terminu składania ofert. 

Oświadczam, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją techniczną przedmiotu zamówienia i nie wnosimy 

do nich żadnych zastrzeżeń oraz zdobyliśmy wszystkie konieczne informacje do złożenia oferty. 

Oświadczamy, że zgadzamy się z zapisami zapytania ofertowego. 

W przypadku udzielenia zamówienia zobowiązujemy się do zawarcia pisemnej umowy w terminie 

i miejscu wskazanym przez Zamawiającego. 

 

…………………………………………          ……………………………………………….. 

Miejscowość i data                                                           (podpis i pieczęć osoby/osób upoważnionych 

o składania ofert w imieniu Oferenta) 
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Załącznik nr 2 Oświadczenie o spełnianiu  

warunków udziału w postępowaniu 

 

OŚWIADCZENIE 

 

Ja, niżej podpisany 

…………………………………………………………………..………….……………… 

(imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania Oferenta) 

działając w imieniu i na rzecz  

………………………………………………………………………………………………… 

(nazwa Oferenta) 

 

oświadczam, że: 

   

1. Posiadamy uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności, jeżeli 

przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. 

2. Znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 

zamówienia. 

3. Posiadam doświadczenie, zdolność techniczną lub zawodową niezbędną do 

prawidłowego wykonania zamówienia. 

4. Wyrażamy zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do 

zrealizowania zamówienia. 

 

 

 

……………………………………………   …………………………………………… 

Miejscowość i data                                                             (podpis i pieczęć osoby/osób  

         upoważnionych do składania ofert  

w imieniu Oferenta) 
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Załącznik nr 3 Oświadczenie o braku powiązań  

oraz niewpisaniu do rejestru długów  

i niepostawieniu w stanie likwidacji  

lub upadłości 

 

OŚWIADCZENIE 

 

Ja, niżej podpisany 

…………………………………………..…………………….…………………….  

(imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania Oferenta) 

działając w imieniu i na rzecz  

…………………………………………………………………………………………………………… 

(nazwa Oferenta) 

oświadczam, że: 

1) nie jesteśmy podmiotem powiązanym osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym, przy 

czym 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 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 z linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub 

kurateli. 

2) nie jesteśmy podmiotem wpisanym do KRD ani żadnego innego rejestru długów 

3) nie jesteśmy podmiotem postawionym w stan likwidacji lub upadłości. 

 

 

………………………………………………  …………………………………………… 

Miejscowość i data                                                             (podpis i pieczęć osoby/osób  

         upoważnionych do składania ofert  

w imieniu Oferenta) 


