„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Pieczonogi, 05.07.2018 r.

WSZYSCY WYKONAWCY

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 2/2018
Ochotnicza Straż Pożarna w Pieczonogach
Pieczonogi 114, 28-220 Oleśnica
zaprasza do składania ofert na zadanie:

„Budowa ogólnodostępnego miejsca rekreacji w miejscowości Pieczonogi”
I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego:
„Budowa ogólnodostępnego miejsca rekreacji w miejscowości Pieczonogi”
2. Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
3. Kod CPV:
45112720-8 – Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych
45233253-7 – Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych
45342000-6 – Wznoszenie ogrodzeń
4. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem
zamówienia
jest
budowa
ogólnodostępnego
miejsca
rekreacji
w miejscowości Pieczonogi obejmująca wykonanie:
 ogrodzenia panelowego ocynkowanego o wysokości 1,2 m z podmurówką z gotowych
elementów o wysokości 0,3 m o długości całkowitej 130,0 mb;
 placu utwardzonego o powierzchni 80,0 m2 w technologii: podbudowa 10 cm, podsypka
piaskowa 5 cm, kostka betonowa o gr. 6 cm;
 altany drewnianej o powierzchni 32,0 m2 na płycie betonowej wraz z wyposażeniem;
 siłowni zewnętrznej składającej się z trzech urządzeń: orbitrek, biegacz, wioślarz na płycie
betonowej o pow. 52,54 m2;
 placu utwardzonego o powierzchni 8,78,0 m2 z kostki betonowej o gr. 6 cm z trzema
pojemnikami na odpady segregowane o pojemności 1000 l;
 montażu dwóch ławek, dwóch koszy na śmieci i tablicy informacyjnej;
 sadzenia drzew i krzewów liściastych oraz iglastych;
oraz innych prac gwarantujących prawidłowe wykonanie zamówienia.

1

Szczegółowy zakres i opis przedmiotu zamówienia zawiera:
 dokumentacja projektowa – Załącznik Nr 1 do Zapytania ofertowego;
 przedmiar robót – Załącznik Nr 2 do Zapytania ofertowego.
Uwaga: Przedmiar robót jest uzupełnieniem opisu przedmiotu zamówienia i nie może
stanowić jedynej podstawy do obliczenia ceny za wykonanie zamówienia.
W przypadku wystąpienia rozbieżności w ilościach robót pomiędzy dokumentacją projektową,
a przedmiarem robót, wiążące są ilości wynikające z faktycznego rozmiaru prac do wykonania
zgodnie z dokumentacją projektową.
W przypadku, gdyby w opisie przedmiotu zamówienia Zamawiający określił przedmiot
zamówienia poprzez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub
szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez
konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub
wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów, Zamawiający dopuszcza możliwość
składania ofert równoważnych. Wskazane wyżej określenie przedmiotu zamówienia ma
charakter wyłącznie pomocniczy w przygotowaniu oferty i ma na celu wskazać oczekiwane
standardy co do minimalnych parametrów technicznych oczekiwanych materiałów i urządzeń.
Przez ofertę równoważną należy rozumieć ofertę o parametrach technicznych,
wytrzymałościowych, jakościowych, wydajnościowych nie gorszych od opisu wskazanego
przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia. Parametry wskazane przez
Zamawiającego są parametrami minimalnymi, granicznymi. Pod pojęciem „parametry” rozumie
się funkcjonalność, przeznaczenie, kolorystykę, strukturę, materiały, kształt, wielkość,
bezpieczeństwo, wytrzymałość, itp. W związku z powyższym Zamawiający dopuszcza
możliwość zaoferowania materiałów o innych znakach towarowych, patentach lub
pochodzeniu, natomiast nie o innych właściwościach i funkcjonalnościach niż określone w
opisie przedmiotu zamówienia. W przypadku gdy Zamawiający użył w opisie przedmiotu
zamówienia normy, aprobaty, specyfikacje techniczne i systemy odniesienia, należy rozumieć
je jako przykładowe. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym
przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi
lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.
5. Miejsce wykonania robót budowlanych:
Teren wokół strażnicy OSP w Pieczonogach, gm. Oleśnica, woj. świętokrzyskie – działka
o nr ewid. 176, obręb Pieczonogi.
6. Dodatkowe wymagania Zamawiającego:
6.1. Wykonawca w ramach realizacji zamówienia zobowiązany jest do:
a) zapewnienia właściwego zabezpieczenia, ogrodzenia i oznakowania terenu budowy;
b) uporządkowania terenu budowy i przekazania go Zamawiającemu w dniu odbioru
końcowego robót;
c) poniesienia pełnej odpowiedzialności za naruszenie przepisów dotyczących ochrony
środowiska na terenie budowy i na terenie przyległym do terenu budowy oraz
postępowania z odpadami w stopniu całkowicie zwalniającym od tej odpowiedzialności
Zamawiającego;
d) przekazania Zamawiającemu certyfikatów, świadectw zgodności, atestów, itp. dla
wbudowanych materiałów i zamontowanych urządzeń.
6.2. Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu
uproszczonego kosztorysu ofertowego, przy czym wartość w/w kosztorysu musi być zgodna
z ceną za wykonanie przedmiotowego zamówienia, określoną przez wykonawcę
w formularzu ofertowym.
6.3. Wykonawca powinien posiadać opłaconą polisę ubezpieczenia od odpowiedzialności
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na okres, co najmniej od daty
zawarcia umowy do zakończenia realizacji zamówienia.
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II. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:
Wymagany termin realizacji zamówienia – do 21 września 2018 r.
III. OPIS WYMAGAŃ STAWIANYCH WYKONAWCY:
1.

Warunki udziału w postępowaniu:

1.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w
postępowaniu, dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej:
 Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał odpowiednią wiedzę i doświadczenie
polegające na należytym wykonaniu, zgodnie z przepisami prawa budowlanego
i prawidłowo ukończonej, w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej
1 roboty budowlanej, obejmującej budowę lub rozbudowę lub przebudowę obiektu
infrastruktury rekreacyjnej, turystycznej lub sportowej.
1.2. Na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu Wykonawca wraz z ofertą
przedłoży wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie,
wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których
roboty te zostały wykonane, z załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te
zostały wykonane należycie i prawidłowo ukończone - Wykaz robót wg wzoru stanowiącego
Załącznik Nr 4 do Zapytania ofertowego.
1.3. Wykaz robót wg wzoru stanowiącego Załącznik Nr 4 do Zapytania ofertowego należy
przedłożyć w oryginale, natomiast dokumenty potwierdzające, że roboty zostały wykonane
należycie i prawidłowo ukończone – w oryginale lub w formie kserokopii poświadczonej „za
zgodność z oryginałem”.
1.4. Ocena spełnienia powyższego warunku będzie dokonywana metodą „spełnia” lub „nie
spełnia”, na podstawie załączonego przez Wykonawcę do oferty wykazu wykonanych robót
budowlanych według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 4 do Zapytania ofertowego oraz
dokumentów potwierdzających należyte ich wykonanie oraz prawidłowe ukończenie.
2. Gwarancja:
2.1. Wykonawca zobowiązany jest udzielić Zamawiającemu minimum 60 miesięcznej gwarancji na
przedmiot zamówienia.

IV. OPIS SPOSOBU WYBORU OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ:
1.

Kryterium oceny ofert (nazwa kryterium - waga (%=pkt.)):
Cena – 100%

2.

Sposób oceny ofert:
Kryterium – cena (C):
Ocenie zostanie poddana cena oferty (brutto) za realizację przedmiotu zamówienia podana
w formularzu ofertowym. Liczba punktów, którą można uzyskać w tym kryterium zostanie
obliczona wg wzoru:
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Cn
ilość punktów (C) = ------ x 100 pkt
Cb
gdzie:
Cn – najniższa cena ofertowa, z ofert ważnych na tym etapie badania i oceny ofert,
Cb – cena oferty badanej.
Wykonawca, w tym kryterium może otrzymać maksymalnie 100 punktów.
Maksymalna ilość punktów do uzyskania przez Wykonawcę wynosi 100.
3.

Sposób wyboru Wykonawcy:

3.1. Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą ilość punktów i
okaże się najkorzystniejsza.
3.2. Niezwłocznie po zakończeniu postępowania w sprawie wyboru wykonawcy, zamawiający
udostępni przez zamieszczenie na stronie internetowej www.gminaolesnica.pl informację o:
a) wyborze wykonawcy wraz z wykazem ofert które wpłynęły w postępowaniu, lub
b) zakończeniu tego postępowania bez wyboru żadnej z ofert.
3.3. Wybór oferty wykonawcy zamówienia zostanie udokumentowany protokołem z postępowania
o udzielenie zamówienia.
4.

Przesłanki odrzucenia oferty:

4.1. Oferta podlega odrzuceniu, w przypadku , gdy:
a) jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego, lub
b) została złożona przez podmiot:
 niespełniający warunków udziału w postępowaniu określonych przez Zamawiającego
lub,
 powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym lub osobami, o których mowa w art.
43a ust. 4 ustawy z dnia 20 lutego 2015r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z
udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz rozwoju Obszarów Wiejskich
w ramach Programu Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (tj. Dz. U. z 2017r. poz. 562 z
późn. zm.). Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania
między podmiotem ubiegającym się o przyznanie pomocy lub pomocy technicznej lub
Zamawiającym, lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w ich imieniu, lub
osobami wykonującymi w ich imieniu czynności związane z przygotowaniem i
przeprowadzeniem postępowania w sprawie wyboru Wykonawcy a Wykonawcą,
polegające na:
1) uczestniczeniu, jako wspólnik w spółce cywilnej lub osobowej;
2) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji spółki kapitałowej;
3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta lub
pełnomocnika;
4) 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;
5) pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to
budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności tych osób.
c) oferta została złożona po terminie składania ofert.
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4.2. Oferta nie podlega odrzuceniu, mimo że została złożona przez podmiot powiązany osobowo lub kapitałowo z osobą, o której mowa w art. 43a ust. 4 ustawy z dnia 20 lutego 2015r o
wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego funduszu Rolnego
na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na
lata 2014-2020 (Tj. Dz. U. z 2017r., poz. 562 z późn. zm.) jeżeli osoba ta nie będzie brała
udziału w dalszym postępowaniu w sprawie wyboru przez beneficjenta wykonawcy danego
zadania ujętego w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji.
4.3. Oferta dodatkowa podlega odrzuceniu w przypadku, gdy:
a) zawiera cenę wyższą niż w złożonej ofercie lub
b) została złożona po terminie składania ofert dodatkowych określonym przez zamawiającego
w wezwaniu do złożenia tych ofert.
V. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA, TERMIN I MIEJSCE ZŁOŻENIA OFERTY:
1.

Przygotowanie oferty:

1.1. Ofertę należy sporządzić na załączonym druku „Formularz ofertowy” stanowiącym Załącznik
Nr 3 do niniejszego Zapytania ofertowego. Oferta powinna być podpisana przez uprawnioną
do tego osobę (lub osoby), zgodnie z zasadami reprezentacji danego wykonawcy.
1.2. Oferta musi obejmować całość przedmiotu zamówienia i być sporządzona zgodnie z
wymogami zawartymi w zapytaniu ofertowym.
1.3. Cena w ofercie jest ceną ryczałtową i musi być wyrażona w złotych polskich, z dokładnością
do dwóch miejsc po przecinku. Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszego
Zapytania ofertowego oraz obejmować wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca, w trakcie
realizacji zamówienia. Cena podana w ofercie powinna zawierać wszelkie koszty
bezpośrednie, koszty pośrednie, zysk i powinna uwzględniać wszelkie uwarunkowania
zawarte w Zapytaniu ofertowym oraz dokumentacji projektowej i przedmiarze robót. Powinna
zawierać wszelkie podatki, ubezpieczenia, opłaty itp.
1.4. Do oferty winny być dołączone wszystkie oświadczenia i dokumenty wymagane na etapie
składania ofert, tj. wykaz robót wraz z dokumentami potwierdzającymi, że roboty wskazane w
wykazie zostały wykonane należycie i prawidłowo ukończone.
1.5. Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
1.6. Oferta musi być sporządzona w języku polskim.
1.7. Zamawiający w prowadzonym postępowaniu udostępnia Zapytanie ofertowe na stronie
internetowej: www.gminaolesnica.pl.
1.8. Wszelką korespondencję dotyczącą tego postępowania należy kierować na adres: Ochotnicza
Straż Pożarna w Pieczonogach, ul. Nadstawie 1, 28-220 Oleśnica, woj. świętokrzyskie,
tel./fax: 41-377-40-36, e-mail: inwestycje@gminaolesnica.pl.
2.

Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:

2.1. Ofertę należy złożyć w formie:
 papierowej (dostarczenie osobiste, wysłanie listem poleconym lub przesyłką kurierską) na
adres: Ochotnicza Straż Pożarna w Pieczonogach, ul. Nadstawie 1, 28-220 Oleśnica, woj.
świętokrzyskie, sekretariat, pok. nr 14.
2.2. Ofertę należy złożyć w kopercie w taki sposób, aby nie można było zapoznać się z jej treścią
do czasu otwarcia ofert. Na kopercie należy zamieścić następujący opis:
„Oferta na zadanie: „Budowa ogólnodostępnego miejsca rekreacji w miejscowości Pieczonogi”
Nie otwierać przed 16.07.2018 r. godz. 11.15.”
2.3. Za datę złożenia oferty uznaje się datę wpływu oferty.
2.4. Termin składania ofert: do dnia 16.07.2018 r. do godziny 11.00. Oferty złożone po terminie
ich składania zostaną odesłane do wykonawców bez analizy i otwierania.
2.5. Złożona oferta wiąże wykonawcę przez okres 30 dni licząc od dnia wskazanego w niniejszym
zapytaniu ofertowym jako termin składania ofert.
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2.6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i ofert wariantowych.
2.7. Termin otwarcia ofert: dnia 16.07.2018 r. o godzinie 11.15.
2.8. Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Gminy w Oleśnicy, ul. Nadstawie 1, 28-220 Oleśnica, pok.
nr 10. Oferenci mogą być obecni przy otwarciu ofert – otwarcie ofert jest jawne.
2.9. Oferta, jej zmiana, poprawa, uzupełnienie lub wycofanie złożone po terminie wyznaczonym do
składania ofert, nie będzie podlegała ocenie.
3. W trakcie postępowania dotyczącego niniejszego Zapytania Ofertowego, do jego zakończenia
rozumianego jako zawarcie umowy z wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę,
wszelkie oświadczenia, zapytania, wyjaśnienia, wnioski i zawiadomienia Zamawiającego lub
wykonawców (z wyjątkiem oferty i umowy) mogą być przekazywane pisemnie lub drogą
elektroniczną, chyba, że Zamawiający w danym konkretnym przypadku będzie wymagał
zachowania innej formy komunikacji. Dane kontaktowe Zamawiającego: fax: 41-377-40-36,
e-mail: inwestycje@gminaolesnica.pl. Numer faksu oraz adres e-mail do komunikacji
wykonawca wskazuje w składanej przez siebie ofercie.
4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień
dotyczących treści złożonych ofert. Zamawiający i Wykonawca nie mogą prowadzić negocjacji
dotyczących złożonej oferty oraz dokonywać jakiejkolwiek zmiany w jej treści.
VI. Istotne warunki umowy:
1.
2.

3.

4.

5.

Z wykonawcą, którego oferta będzie najkorzystniejsza (tj. otrzyma najwyższą liczbę punktów),
po wybraniu oferty, zostanie zawarta umowa.
W przypadku gdy wybrany wykonawca, który uzyskał najwyższą liczbę punktów, odstąpi od
podpisania umowy na wykonanie przedmiotu zamówienia, możliwe będzie podpisanie umowy
z kolejnym wykonawcą, który uzyskał kolejną w postępowaniu najwyższą ilość punktów.
Umowa zostanie zawarta na warunkach określonych we Wzorze umowy stanowiącym
Załącznik Nr 5 do Zapytania ofertowego. W umowie, przy jej zawieraniu, zostanie zawarta
cena wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z ceną podaną przez wykonawcę
w wybranej przez Zamawiającego ofercie.
Ewentualne zamówienia dodatkowe realizowane będą na dodatkowe zamówienie
Zamawiającego.
Warunki zmiany umowy:

5.1. Zmiana postanowień umowy może być dokonana przez obie strony w formie pisemnej w
drodze aneksu do przedmiotowej umowy, pod rygorem nieważności. Zmiana umowy może
nastąpić w oparciu o przesłanki wymienione jak niżej i/lub w umowie.
5.2. Zamawiający dopuszcza - jeżeli uzna za uzasadnione - zmiany postanowień zawartej umowy
w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy w
uzasadnionych przypadkach, a konieczność takich zmian wynika z okoliczności, których nie
można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub zmiany te są korzystne dla
Zamawiającego.
5.3. Umowa zawarta z wybranym Wykonawcą może być zmieniona, jeżeli zmiana ta nie
spowoduje zmniejszenia albo zwiększenia zakresu świadczenia.
5.4. Zmiana umowy zawartej z wybranym Wykonawcą powodująca zmniejszenie zakresu
świadczenia jest dopuszczalna, jeżeli na skutek wystąpienia okoliczności niemożliwych do
przewidzenia w chwili zawarcia umowy do prawidłowego wykonania danego zadania
wykonanie części prac objętych dotychczas tym zadaniem stało się zbędne.
5.5. Zmiana umowy zawartej z wybranym Wykonawcą powodująca zwiększenie zakresu
świadczenia jest dopuszczalna, jeżeli do prawidłowego wykonania danego zadania jest
niezbędne wykonanie dodatkowych prac nieobjętych dotychczas tym zadaniem, a
konieczność ich wykonania powstała na skutek wystąpienia okoliczności niemożliwych do
przewidzenia w chwili zawarcia umowy, przy czym wykonanie:
 tych prac, jako nowego zadania spowodowałoby znaczne zwiększenie kosztów dla
beneficjenta,
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 danego zadania jest uzależnione od wykonania tych prac albo bez wykonania tych prac nie
jest możliwe wykonanie danego zadania w całości.
5.6. Dopuszcza się stosowanie robót zamiennych w następujących okolicznościach;
a) za zgodą Zamawiającego, w trakcie prowadzenia robót, mogą być dokonywane zmiany
technologii wykonania elementów robót. Dopuszcza się je tylko w przypadku, gdy
proponowane przez Wykonawcę rozwiązanie jest równorzędne lub lepsze funkcjonalnie od
tego, jaki przewiduje dokumentacja. W tym przypadku Wykonawca przedstawia projekt
zamienny zawierający opis proponowanych zmian wraz z rysunkami. Projekt taki wymaga
akceptacji i zatwierdzenia do realizacji przez Zamawiającego;
b) w przypadku gdy z punktu widzenia Zamawiającego zachodzi potrzeba zmiany rozwiązań
technicznych wynikających z umowy Zamawiający sporządza protokół robót zamiennych;
c) konieczności wykonania robót zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji
w sytuacji gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego i zgodnego z
zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami wykonania przedmiotu umowy;
d) konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub
materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa, a zmiany te uniemożliwią
przekazanie obiektu do użytkowania;
e) konieczność wprowadzenia zmian spowodowanych kolizją z planowanymi lub równolegle
prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami. W takim przypadku zmiany w umowie
zostaną ograniczone do zmian koniecznych powodujących uniknięcie kolizji,
f) rozliczenie robót zamiennych o których mowa w pkt. a) - e) następuje w oparciu o czynniki
cenotwórcze przedstawione w kosztorysie ofertowym Wykonawcy. W przypadku braku w
kosztorysie ofertowym cen materiałów lub urządzeń przyjmuje się za prawidłowe średnie
ceny z ostatniego opublikowanego cennika sekocenbud dla woj. świętokrzyskiego lub
udokumentowaną najniższą cenę z trzech porównywalnych cen z hurtowni z tymi
materiałami.
5.7. Zmiana terminu wykonania, za zgodą zamawiającego może nastąpić w następujących
okolicznościach:
a) zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi w szczególności: działania siły wyższej
(np. klęski żywiołowe, strajki generalne lub lokalne), mającej bezpośredni wpływ na
terminowość wykonania robót; warunki atmosferyczne odbiegające od typowych dla pory
roku, uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych (będą brane pod uwagę ostatnie
dwa lata wstecz);
b) konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenie zmian w dokumentacji projektowej o czas
niezbędny do ich usunięcia;
c) przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego;
d) wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo
zachowania należytej staranności;
e) wykopalisk archeologicznych lub niewypałów uniemożliwiających wykonanie dalszych robót
5.8. Dopuszcza się wprowadzenie zmiany materiałów i urządzeń przedstawionych w ofercie pod
warunkiem, że:
a) spowodują obniżenie kosztów ponoszonych przez Zamawiającego na eksploatację i
konserwację wykonanego przedmiotu umowy;
b) wynikają z aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany
obowiązujących przepisów;
c) zmiana materiałów lub urządzeń o parametrach tożsamych lub lepszych od przyjętych w
ofercie w przypadku wycofania lub niedostępność na rynku materiału lub urządzenia
oferowanego.
5.9. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży
w interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
Zamawiający może odstąpić od umowy. Może to nastąpić tylko wtedy, gdy przedmiot umowy
nie został jeszcze zrealizowany.
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5.10. Wprowadzenie zmian do umowy na wykonanie przedmiotu zamówienia uwarunkowane jest
uzyskaniem zgody instytucji współfinansującej.
VII.
1.

2.

Ogólne informacje:
Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w niniejszym zapytaniu ofertowym
przed upływem terminu składania ofert, unieważnienia i zakończenia postępowania bez
wyboru oferty, o czym zawiadomi Wykonawców, w szczególności w przypadku nieotrzymania
dofinansowania lub gdy wartość oferty przekracza wielkość środków przeznaczonych przez
Zamawiającego na sfinansowanie zamówienia. W przypadku wprowadzenia zmian w
zapytaniu ofertowym, Zamawiający przedłuży termin składania ofert o czas niezbędny do
wprowadzenia zmian w ofertach.
Zamówienie jest realizowane w ramach poddziałania 19.2. „Wsparcie na wdrażanie operacji w
ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. W wyniku realizacji operacji osiągnięty
zostanie cel: Stworzenie warunków do aktywności dla mieszkańców wsi Pieczonogi poprzez
budowę obiektu infrastruktury rekreacyjnej i sportowej.

Załączniki:
1. Dokumentacja projektowa
2. Przedmiar robót
3. Formularz ofertowy
4. Wykaz robót
5. Wzór umowy

05.07.2018 r.

Prezes OSP Pieczonogi
Piotr Złotnik
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