ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/PROW/2018
W związku z realizacją projektu nr 00251-6935-UM0910386/17 pn.: „Rozszerzenie działalności firmy
poprzez uruchomienie Rajskiego SPA w miejscowości Rajskie” (dalej zwanego: „Projektem”)
zapraszamy do udziału w postępowaniu mającym na celu wyłonienie Wykonawcy robót budowlanomontażowo-wykończeniowych części obiektu adaptowanego na potrzeby projektu Rajskie SPA w
miejscowości Rajskie znajdującego się pod adresem Rajskie 26.
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego
na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2014-2020.
Postępowanie niniejsze realizowane jest w oparciu o zasadę konkurencyjności zgodnie z:
1) Ustawą z dnia 20 lutego 2015 r. 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 (Dz.U.2018.627 t.j. z dnia 28
marca 2018 r.);
2) Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lutego 2018 r. w sprawie
wyboru wykonawców zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji oraz
warunków dokonywania zmniejszeń kwot pomocy oraz pomocy technicznej (Dz.U.2018.396
z dnia 20 lutego 2018 r.).
1. Zamawiający.
Lucyna Cząstkiewicz prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „EDEN Lucyna Cząstkiewicz”,
ul. Migdałowa 86, 35-232 Rzeszów, NIP: 793-11-09-719, REGON: 180433357, wpisana do
Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
Mariusz Cząstkiewicz prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „EDEN Mariusz
Cząstkiewicz”, ul. Migdałowa 86, 35-232 Rzeszów, NIP: 542-10-08-993, REGON: 180238147,
wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
prowadzący wspólnie działalność gospodarczą na podstawie umowy spółki cywilnej pod firmą:
„EDEN” s.c., ul. Migdałowa 86, 32-232 Rzeszów, NIP: 966-13-09-006, REGON: 690697759,
wpisanej do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
2. Opis przedmiotu zamówienia.
Przedmiotem zamówienia, którego dotyczy niniejsze postępowanie jest wykonanie robót budowlanomontażowo-wykończeniowych części obiektu adaptowanego na potrzeby projektu Rajskie SPA w
miejscowości Rajskie znajdującego się pod adresem Rajskie 26 wraz z dostawą wszystkich
materiałów, urządzeń oraz kompletnego wyposażenia. Przedmiot zamówienia obejmuje w
szczególności:
1) wykonanie wszystkich robót budowlano-montażowo-wykończeniowych,
2) dostarczenie i montaż wszelkich materiałów, urządzeń i kompletnego wyposażenia,
3) wykonanie wszystkich pozostałych czynności niezbędnych do zaadaptowania obiektu na
potrzeby projektu Rajskie SPA i jego eksploatacji.
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Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia stanowiącej Załącznik nr 12 do niniejszego zapytania ofertowego.
Przedmiot zamówienia będzie realizowany w oparciu o dokumentację projektowo-wykonawczą
dostarczaną przez Zamawiającego.
W celu prawidłowego przygotowania oferty Oferent jest zobowiązany do wystąpienia do
Zamawiającego, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej e.przybysz@edensc.com o
udostępnienie dokumentacji specyfikującej zakres zamówienia zawierającej tajemnicę
przedsiębiorstwa Zamawiającego, tj.:
1) wzoru Harmonogramu wykonawczego stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania
ofertowego,
2) wzoru Kosztorysu wykonawczego stanowiącego Załącznik nr 3 do niniejszego zapytania
ofertowego,
3) Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia stanowiącej Załącznik nr 12 do niniejszego
zapytania ofertowego,
4) wzoru umowy stanowiącego Załącznikiem nr 13 do niniejszego zapytania ofertowego.
Z uwagi na fakt, że ww. dokumenty zawierają tajemnicę przedsiębiorstwa Zamawiającego ich
udostępnienie nastąpi wyłącznie na żądanie Oferenta w terminie 3 dni roboczych od przedstawienia
Zamawiającemu podpisanego przez osoby uprawnione do reprezentowania Oferenta Oświadczenia o
zachowaniu poufności, według wzoru stanowiącego Załącznik nr 9 do niniejszego zapytania
ofertowego.
3. Termin realizacji.
Wykonawca zobowiązany jest wykonać całość przedmiotu zamówienia w nieprzekraczalnym terminie
do dnia 31.03.2019 r.
4. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełnienia.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy spełnią następujące warunki:
1) na dzień złożenia oferty:
a) nie ogłoszono upadłości w stosunku do Oferenta, nie złożono wniosku o upadłość
Oferenta, nie otwarto w stosunku do Oferenta postępowania likwidacyjnego, ani
restrukturyzacyjnego, jak również nie został złożony w stosunku do Oferenta wniosek o
wszczęcie postępowania restrukturyzacyjnego,
b) nie zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub
zdrowotne.
W celu wykazania braku przesłanek do wykluczenia Oferent zobowiązany jest dostarczyć:
a) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do
ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do
rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej wystawionego nie
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
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b) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, że
Oferent nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie
wcześniej niż 3 miesiące przed terminem składania ofert;
c) aktualne zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny
dokument potwierdzający, że Oferent nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie
społeczne lub zdrowotne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, wystawione nie
wcześniej niż 3 miesiące przed terminem składania ofert;
d) oświadczenie o spełnianiu warunków wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 7 do
niniejszego zapytania ofertowego;
e) oświadczenie o grupie kapitałowej wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do
niniejszego zapytania ofertowego;
f) oświadczenie o wykluczeniu wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 8 do niniejszego
zapytania ofertowego.
2) posiada wiedzę i doświadczenie w zakresie realizacji projektów budowlanych finansowanych
ze środków Unii Europejskiej.
Oferent powinien wykazać, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał
(zrealizował), co najmniej jedną usługę polegającą na realizacji robót budowlano-montażowowykończeniowych finansowanej ze środków Unii Europejskiej o wartości, co najmniej
5.000.000,00 zł netto (słownie: pięć milionów złotych).
Na potwierdzenie spełnienia tego warunku Oferent przedstawi wykaz zrealizowanych robót z
podaniem ich przedmiotu, dat i miejsc wykonania oraz odbiorców, według wzoru
stanowiącego Załącznik nr 11 do niniejszego zapytania ofertowego wraz z dowodami
(dokumentami, referencjami) potwierdzającymi ich należyte wykonanie.
W celu spełnienia ww. warunku, Oferent może posłużyć się wiedzą i doświadczeniem spółki
dominującej w rozumieniu art. 4 § 1 pkt 4 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek
handlowych (Dz.U. Nr 94 poz. 1037 z późn. zm.) lub spółki zależnej od Oferenta lub wiedzą i
doświadczeniem udziałowców ww. spółek lub Oferenta, będących zarówno osobami
fizycznymi, jak i osobami prawnymi. W celu wykazania, że Oferent będzie dysponował
wiedzą i doświadczeniem tych podmiotów Oferent do oferty załączy zobowiązanie tych
podmiotów do udostępnienia Oferentowi wymaganej wiedzy i doświadczenia na czas
realizacji zamówienia. W sytuacji, gdy Oferent w celu wykazania spełniania warunku posłuży
się wiedzą i doświadczeniem ww. podmiotów będzie on uprawniony w wykazie robót
potwierdzających wykonanie niniejszego warunku wskazać zamówienia zrealizowane przez te
podmioty. Oświadczenie o udostępnieniu Oferentowi wymaganej wiedzy i doświadczenia
składa się do oferty w oryginale.
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3) znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej realizację zamówienia.
Oferent w ramach spełnienia niniejszego warunku udziału w postępowaniu, powinien
wykazać iż:
a) posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę, co najmniej 500.000,00 zł
(słownie: pięćset tysięcy złotych);
b) osiągnął przychód w wysokości, co najmniej 6.000.000,00 zł (słownie: sześć milionów
złotych) za 3 ostatnie lata obrachunkowe (2015, 2016 i 2017).
W celu wykazania powyższego Oferent przedstawi:
a) polisę ubezpieczeniową, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że
Oferent jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę, co najmniej 500.000,00 zł
(słownie: pięćset tysięcy złotych) wraz z potwierdzeniem uiszczenia składki za
przedmiotową polisę lub dokument,
b) dokumenty księgowe i rozliczeniowe potwierdzające osiągnięty w latach 2015, 2016 i
2017 przychód.
4) dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
Oferent w ramach spełnienia niniejszego warunku udziału w postępowaniu, powinien
wykazać, iż dysponuje, co najmniej:
a) 1 osobą, która będzie pełnić funkcje kierownika budowy posiadającą:
i. uprawnienia budowlane. Przez uprawnienia budowlane rozumie się uprawnienia
budowlane, o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz. U. z 2017 r., poz. 1332) oraz w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i
Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1278) lub odpowiadające im
uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących
przepisów prawa, lub odpowiednich przepisów obowiązujących na terenie kraju, w
którym osoba ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, uznanych przez właściwy
organ, zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania
kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej
(Dz. U. poz. 65).
ii. aktualne zaświadczenie o przynależności do właściwej Izby Inżynierów
Budownictwa.
Na potwierdzenie spełniania tego warunku Oferent przedstawi wykaz osób, które będą
uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji
zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia,
referencjami, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o
podstawie do dysponowania tymi osobami według wzoru stanowiącego Załącznik nr 10 do
niniejszego zapytania ofertowego oraz Oświadczeniem o posiadaniu uprawnień wg wzoru
stanowiącego Załącznik nr 6 do niniejszego zapytania ofertowego.
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5) Oferenci mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (np. konsorcjum, spółka
cywilna). W takim przypadku będą funkcjonowały następujące zasady:
a) Partnerzy upoważnią jednego spośród siebie, jako przedstawiciela pozostałych do
reprezentowania w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia
umowy z Zamawiającym. Pełnomocnictwo do pełnienia tej funkcji - wystawione
zgodnie z wymogami ustawowymi i podpisane przez prawnie upoważnionych
przedstawicieli każdego z partnerów - powinno być dołączone do oferty. Treść
pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania.
b) Wszelka korespondencja, zawarcie umowy oraz rozliczenia z Zamawiającym
dokonywane będą wyłącznie z wyznaczonym pełnomocnikiem.
c) Oferta winna być podpisana przez każdego partnera lub przez ustanowionego
pełnomocnika.
d) Ustanowiony pełnomocnik winien być upoważniony do zaciągania zobowiązań i
płatności w imieniu każdego partnera, na rzecz każdego z partnerów oraz do
wyłącznego występowania w realizacji umowy.
e) Każdy z partnerów składających wspólną ofertę, jako Oferent winien spełnić warunki
określone w pkt 4 ppkt 1 niniejszego zapytania.
f) Partnerzy występujący wspólnie, jako Oferent muszą łącznie spełniać warunki udziału
w postępowaniu przetargowym, określone przez Zamawiającego w pkt 4 ppkt 2-4
niniejszego zapytania.
g) Warunek określony w pkt 4 ppkt 4 lit. a niniejszego zapytania musi samodzielnie
spełnić przynajmniej jeden z partnerów składających wspólną ofertę, jako Oferent.
h) Wniesienie wadium może nastąpić przez jednego z partnerów składających wspólną
ofertę, jako Oferent.
i) Partnerzy występujący wspólnie, jako Oferent ponoszą solidarną odpowiedzialność
wobec Zamawiającego za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego
wykonania umowy.
j) Po złożeniu oferty zmiany w składzie partnerów składających wspólną ofertę, jako
Oferent nie są dopuszczalne.
Spełniania w/w warunków nastąpi poprzez przedłożenie przez Oferenta potwierdzonych za
zgodność z oryginałem: umowy zawartej między partnerami, pełnomocnictw udzielonych
jednemu z partnerów przez pozostałych partnerów, jak również poprzez złożenie
Oświadczenia, którego wzór stanowi Załącznik nr 4 do niniejszego zapytania ofertowego.
6) Oferent może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych
do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od
charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Oferent w takiej sytuacji zobowiązany
jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji
zamówienia, tj. przedstawić pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu, do
dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia
z precyzyjnym wskazaniem, na czym polegać będzie oddanie ww. zasobów, w jakiej formie
będzie to realizowane i w jakim czasie. Zamawiający wymaga podania przez Oferenta nazw
(firm) podmiotów, na których zasoby Oferent powołuje się w celu wykazania spełniania ww.
warunków udziału w postępowaniu. Podmioty udostępniające zasoby są zobowiązane do
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spełnienia warunków, o których mowa w pkt 4 ppkt 1 niniejszego zapytania ofertowego pod
rygorem odrzucenia oferty.
5. Wadium.
W przedmiotowym postępowaniu, przed upływem terminu składania ofert, Oferent celem
zabezpieczenia oferty zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 50.000,00 zł (słownie:
pięćdziesiąt tysięcy złotych).
Wadium może zostać wniesione:
a) w pieniądzu poprzez przelanie kwoty wadium na rachunek bankowy Zamawiającego nr
37 9430 1061 6000 5847 2000 0001, umieszczając w tytule przelewu informację, że przelew
ten stanowi wadium dla niniejszego postępowania ofertowego lub
b) w formie bezwarunkowej, nieodwołanej i płatnej na pierwsze żądanie gwarancji bankowej lub
ubezpieczeniowej ważnej, co najmniej przez czas związania ofertą, opiewającej na kwotę
wadium, ze wskazaniem, że dotyczy ona niniejszego postępowania ofertowego.
W celu uniknięcia wątpliwości Zamawiający wyjaśnia, że wadium wpłacane w pieniądzu zostanie
uznane za wniesione w terminie, jeżeli przelew stanowiący wadium zostanie zaksięgowany (będzie
widoczny) na wskazanym powyżej rachunku bankowym Zamawiającego najpóźniej w dniu
07.09.2018 r. do godz. 7:00.
Zamawiający zwróci wadium wpłacone w pieniądzu wszystkim Oferentom niezwłocznie tj. nie
później niż w terminie 21 dni po wyborze oferty najkorzystniejszej lub odstąpieniu od prowadzenia
postępowania, z wyjątkiem Oferenta, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza.
Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek Oferenta, który wycofał ofertę przed upływem
terminu składania ofert.
Zamawiający zwróci wadium wniesione w pieniądzu bez odsetek wynikających z umowy rachunku
bankowego, na którym przechowywane było wadium, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku
bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez
Oferenta.
Zamawiający zatrzymuje wadium wpłacone w pieniądzu lub może skorzystać z gwarancji bankowej
lub ubezpieczeniowej, jeżeli Oferent, którego oferta została wybrana:
1) odmówił podpisania umowy na wykonanie przedmiotu zamówienia;
2) zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Oferenta.
Oferenci wnosząc wadium przyjmują do wiadomości i wyrażają bezwarunkową zgodę na zatrzymanie
wadium przez Zamawiającego w ww. sytuacjach.
Oferent, który nie wniesie wadium lub wniesie go w innej formie niż określona w akapicie pierwszym
niniejszego punktu zostanie wykluczony z procedury przetargowej.
Wadium złożone przez Oferenta, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą w ramach
niniejszego postępowania, i który podpisał umowę na wykonanie zamówienia zostanie zaliczone na
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poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy i roszczeń z tytułu gwarancji jakości i rękojmi za
wadę.
6. Kryteria oceny oferty.
Spośród ofert niewykluczonych i nieodrzuconych, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą
kierując się następującymi kryteriami oceny ofert:
1) Cena oferty netto - 90%
2) Wymagany przez Zamawiającego okres gwarancji jakości i rękojmi za wady na przedmiot
zamówienia – 10%
Sposób oceny ofert:
1) Cena oferty netto.
Kryterium „Cena oferty netto” dotyczy ceny za realizację całego zamówienia wskazanej w
ofercie Oferenta. Punkty za powyższe kryterium zostaną obliczone wg następującego wzoru:
Najniższa cena netto (oferty)
spośród badanych ofert
C= ------------------------------------------ x 90 pkt
Cena oferty badanej netto
Oznacza to, że oferta z najniższą ceną otrzyma 90 pkt. Pozostałe oferty otrzymają
proporcjonalnie mniej punktów.
Cena ofertowa to wartość netto wyrażona w złotych polskich, za którą Wykonawca
zobowiązuje się wykonać całość przedmiotu zamówienia. Podana w ofercie cena jest ceną
ryczałtową obowiązującą Oferenta przez cały okres realizacji zamówienia. Cena ofertowa
powinna być określona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Cena ofertowa
powinna obejmować wszelkie niezbędne do poniesienia przez Wykonawcę koszty związane z
realizacją zamówienia.
2) Wymagany przez Zamawiającego okres gwarancji jakości i rękojmi za wady na przedmiot
zamówienia
Zamawiający wymaga udzielenia przez Oferenta gwarancji jakości i rękojmi za wady na
przedmiot zamówienia na okres 10 lat lub dłuższy, a dla urządzeń na okres 5 lat lub dłuższy
licząc od dnia odbioru końcowego przedmiotu zamówienia, za wyjątkiem gwarancji jakości i
rękojmi za wady na panele fotowoltaiczne, których okres powinien wynosić 12 lat lub dłuższy
(na produkt) z możliwością przedłużenia do 20 lat (za odpłatnością) oraz 25 lat w zakresie ich
wydajności.
Kryterium to podlega ocenie wg zasady „Spełnia/Nie spełnia”. Oferty spełniające to kryterium
otrzymają 10 pkt. Oferty niespełniające tego kryterium otrzymają 0 pkt.
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7. Sposób i termin składania ofert.
Oferty w niniejszym postępowaniu w formie pisemnej należy składać do dnia 7.09.2018 r. do godz.
9:00 w siedzibie Zamawiającego: ul. Migdałowa 86, 35-232 Rzeszów.
W przypadku składania ofert drogą pocztową (pocztą tradycyjną) lub pocztą kurierską za termin jej
złożenia przyjmuje się dzień i godzinę wpływu oferty do siedziby Zamawiającego.
Sposób przygotowania oferty i załączników:
1) Ofertę należy umieścić w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta na Zapytanie ofertowe nr
1/PROW/2018”.
2) Oferent składa ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszym zapytaniu
ofertowym.
3) Oferta winna być sporządzona w jednym egzemplarzu, czytelnym pismem (wskazany jest
maszynopis lub wydruk komputerowy). Wszystkie strony oferty wraz z załącznikami powinny
być kolejno ponumerowane i połączone ze sobą w sposób uniemożliwiający ich
dekompletację.
4) Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
5) W przypadku oferty złożonej po upływie terminu do składania ofert, Zamawiający
niezwłocznie zawiadamia o tej okoliczności Oferenta oraz zwróci ofertę bez jej otwierania.
6) Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
7) Wszelkie dokumenty składane przez Oferenta w języku obcym należy składać wraz z
tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez tłumacza przysięgłego.
8) Oferta wraz z załącznikami powinna być podpisana zgodnie z zasadami reprezentacji
obowiązującymi u Oferenta lub osobę upoważnioną do reprezentowania Oferenta wg tych
zasad.
9) Dokumenty, z których wynika umocowanie do reprezentowania Oferenta należy załączyć do
oferty w potwierdzonej za zgodność z oryginałem kopii.
10) Wymagane dokumenty należy przedstawić w kopii w formie papierowej opatrzone klauzulą
„za zgodność z oryginałem" i poświadczone (podpisane) za zgodność z oryginałem przez
osobę/osoby upoważnioną/e do złożenia oferty. Na wezwanie Zamawiającego Oferent
dostarczy wersje oryginalne dokumentów dostarczonych w kopii.
11) Poświadczenie za zgodność z oryginałem powinno być sporządzone w sposób umożliwiający
identyfikację podpisu (np.: wraz z imienną pieczątką osoby poświadczającej kopię).
12) Formularz ofertowy, Kosztorys wykonawczy, Harmonogram wykonawczy, wykaz robót,
wykaz usług i wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia oraz
wszelkie oświadczenia podpisane przez osobę/osoby upoważnione/ą do reprezentowania
Oferenta składa się w oryginale, pod rygorem nieważności. Zobowiązanie spółki dominującej
lub zależnej lub udziałowców tych spółek lub Oferenta, do udostępnienia Oferentowi wiedzy i
doświadczenia składa się w oryginale, pod rygorem nieważności.
13) Pełnomocnictwo do podpisania oferty musi być załączone do oferty, jeżeli nie wynika ono z
innych dokumentów załączonych przez Oferenta.
14) Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
15) Oferta powinna być złożona na Formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do
niniejszego zapytania ofertowego. Zakazuje się wprowadzania istotnych modyfikacji
Formularza.
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16) Oferent ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty
muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę upoważnioną do
reprezentowania Oferenta.
17) Oczywiste omyłki pisarskie i błędy arytmetyczne, a także inne oczywiste omyłki będą
poprawiane i parafowane przez Zamawiającego. Zamawiający poinformuje za pomocą poczty
elektronicznej Oferenta o zaistniałej sytuacji. Brak sprzeciwu ze strony Oferenta w ciągu
trzech dni roboczych od momentu otrzymania informacji o poprawkach oznacza akceptację
poprawek. W przypadku sprzeciwu Oferenta oferta zostaje odrzucona.
18) W toku dokonywania badania i oceny ofert Zamawiający może żądać uzupełnienia
dokumentów, w przypadku, gdy oferta zawierać będzie braki lub udzielenia przez Oferentów
wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert, w tym załączonych dokumentów, w
zakreślonym określonym przez Zamawiającego terminie nie krótszym niż 3 dni. Oferta nie
może być uzupełniona w zakresie informacji podlegających ocenie w ramach oceny ofert.
19) W przypadku nie uzupełnienia dokumentów lub nie wyjaśnienia treści złożonej oferty lub
załączonych dokumentów w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, oferta zostaje
odrzucona.
20) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
21) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
8. Warunki zmiany i wycofania oferty
Oferent może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. Zmiana lub
wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej.
Zmiany dotyczące treści oferty powinny być przygotowane, zaadresowane i przesłane w ten sam
sposób, co oferta, a dodatkowo kopertę (opakowanie), w której jest przekazywana zmieniona oferta
należy opatrzyć napisem „Zmiana oferty na Zapytanie ofertowe nr 1/PROW/2018”.
Powiadomienie o wycofaniu oferty powinno być przygotowane, zaadresowane i przesłane w ten sam
sposób, co oferta, a dodatkowo kopertę (opakowanie), w której jest przekazywane powiadomienie
należy opatrzyć napisem „Wycofanie oferty na Zapytanie ofertowe nr 1/PROW/2018”.

9. Otwarcie ofert
Z treścią złożonych ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu otwarcia ofert. Otwarcie
ofert nastąpi 7.09.2018 r. o godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego.
10. Okres związania ofertą
Okres związania Oferenta złożoną ofertą wynosi 60 dni od upływu terminu składania ofert, przy czym
Zamawiający z uwagi na szczególne okoliczności może jednorazowo wydłużyć termin związania
ofertą o dodatkowe 30 dni. Okres ten może zostać wydłużony o dodatkowy okres, jedynie za zgodą
Oferenta.
11. Wykluczenia
W celu uniknięcia konfliktu interesów niniejsze zamówienie nie może być udzielone podmiotom
powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.
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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 Oferentem, polegające w szczególności 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 w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione
wątpliwości, co do bezstronności.
Oferta złożona przez podmiot powiązany z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo zostanie
odrzucona a Oferent wykluczony.
Wykluczeniu z postępowania podlega Oferent, który:
1) złoży więcej niż jedną ofertę lub
2) nie spełni warunków określonych w pkt 4 ppkt 1 niniejszego zapytania ofertowego, lub
3) nie spełnia warunku w zakresie posiadania wiedzy i doświadczenia, lub
4) nie spełnia warunku w zakresie sytuacji ekonomicznej i finansowej, lub
5) nie spełnia warunku w zakresie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
Oferta złożona przez Oferenta, który podlega wykluczeniu, zostaje odrzucona ze względu na
niespełnienie wymagań.
12. Informacja na temat odrzucenia oferty
Oferta Oferenta zostanie odrzucona, jeżeli:
1) jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego i załączników do niego;
2) została złożona przez Oferenta niespełniającego warunków postępowania;
3) została złożona przez Oferenta powiązanego osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym;
4) została złożona po terminie składania ofert;
5) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji;
6) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;
7) została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia;
8) wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy;
9) jest nieważna na podstawie przepisów prawa.
10)podlega odrzuceniu również z innych powodów wskazanych w zapytaniu ofertowym.
13. Zamówienia uzupełniające i dodatkowe
Zamawiający nie przewiduje w postępowaniu udzielenia zamówień uzupełniających ani dodatkowych.
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14. Informacja o sposobie porozumiewania się z Zamawiającym
Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, zapytania oraz informacje pomiędzy Zamawiającym
oraz Oferentami będą przekazywane w formie wiadomości elektronicznej pod rygorem nieważności
na adresy poczty elektronicznej Zamawiającego e.przybysz@edensc.com oraz na adres podany w
Formularzu ofertowym Oferenta.
Podmiot zainteresowany złożeniem oferty może zwrócić się do Zamawiającego przed terminem
składania ofert z wnioskiem o wyjaśnienie treści i zakresu zapytania ofertowego. Zamawiający udzieli
wyjaśnień bez zbędnej zwłoki zamieszczając odpowiedź na stronie, na której zostało umieszczone
zapytanie ofertowe i wysyłając pisemną odpowiedź na adres wnioskującego o wyjaśnienia.
Zamawiający udzielając wyjaśnień nie ujawni źródła zapytania (informacji o podmiocie, który złożył
wniosek o wyjaśnienia). Wniosek może być złożony najpóźniej 5 dni przed terminem składania ofert.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość nie udzielenia odpowiedzi na wnioski dostarczone do
Zamawiającego po terminie wskazanym w zdaniu poprzedzającym.
15. Informacja o wynikach postępowania
Informacja o wyniku postępowania zostanie umieszczone na stronie, na której zostało zamieszczone
zapytanie ofertowe oraz zostanie wysyłane do każdego Oferenta, który złożył ofertę.
Na wniosek Oferenta, który złożył ofertę, zostanie udostępniony wnioskodawcy protokół z
postępowania.
16. Zawarcie umowy
Oferent, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą i Zamawiający zawrą umowę w terminie
wskazanym przez Zamawiającego, na jego wezwanie skierowane do Oferenta nie później niż na 3 dni
przed wyznaczonym terminem zawarcia umowy (wezwanie dokonane zostanie w formie
elektronicznej na podany w ofercie przez Oferenta adres e-mail. Oświadczenie woli Zamawiającego
zawarte w wiadomości e-mail wzywające Oferenta do zawarcia umowy uznaje się za złożone z
chwilą, gdy Zamawiający wprowadzi je do środka komunikacji elektronicznej w taki sposób, żeby
Oferent mógł zapoznać się z jego treścią). Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia umowy w
wyznaczonym przez Zamawiającego terminie.
Miejscem podpisania umowy jest siedziba Zamawiającego.
W przypadku odmowy podpisania umowy przez Oferenta, którego oferta została uznana za
najkorzystniejszą za obowiązującą ofertę najkorzystniejszą uważa się ofertę, która uzyskała kolejną
najwyższą liczbę punktów. Wadium Oferenta, który odmówił zawarcia umowy zostanie zatrzymane
przez Zamawiającego.
17. Warunki istotnych zmian Umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o
udzielenie zamówienia.
Warunki istotnych zmian Umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego niniejszego postępowania o
udzielenie zamówienia zostały określone w §13 ust. 7 wzoru umowy stanowiącego Załączniku nr 13
do niniejszego zapytania ofertowego.
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18. Informacje końcowe.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania w każdym czasie bez podania
przyczyny lub nie wybrania żadnej oferty w szczególności gdy:
1) nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu;
2) cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny
najkorzystniejszej oferty;
3) dalsze prowadzenie postępowania i/lub wybór Wykonawcy oraz zawarcie z nim umowy
naraziłoby Zamawiającego na straty finansowe w tym w szczególności korektę finansową
związaną z realizacją projektu;
4) postępowanie na wybór wykonawcy dotknięte jest wadą uniemożliwiającą wybór oferty
najkorzystniejszej;
5) zmianie uległa umowa o dofinansowanie zawarta przez Zamawiającego lub zmianie uległyby
inne istotne okoliczności związane z realizacją tej umowy.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zakończenia postępowania bez wyboru żadnej z ofert.
O odstąpieniu od prowadzenia postępowania i/lub wyboru oferty najkorzystniejszej Zamawiający
niezwłocznie powiadomi wszystkich Oferentów, którzy złożyli oferty i zamieszcza informację na
stronie internetowej, na której zostało zamieszczone zapytanie ofertowe.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany warunków prowadzenia postępowania opisanych w
zapytaniu ofertowym i jego załącznikach. W takim przypadku Zamawiający o zmianie niezwłocznie
powiadomi wszystkich Oferentów, którzy złożyli oferty i zamieści informację o zmianie na stronie
internetowej, na której zostało zamieszczone zapytanie ofertowe.
Niniejsze zapytanie ofertowe nie jest ofertą w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.
W kwestiach nieuregulowanych niniejszym zapytaniem ofertowym znajdują zastosowanie przepisy
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks Cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 z późn.zm.)
Postępowanie nie jest prowadzone na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień
publicznych.
Niniejsze zapytanie nie jest zobowiązaniem do zawarcia umowy po stronie Zamawiającego.
W celu zachowania zasady konkurencyjności wszyscy Oferenci mają taki sam dostęp do informacji
dotyczących zamówienia i żaden Oferent nie jest uprzywilejowany względem drugiego, a
postępowanie przeprowadzone jest w sposób transparentny.
Zamawiający nie przewiduje możliwości odwoływania się przez Oferentów od swojego
rozstrzygnięcia wydanego w niniejszym postępowaniu.
18. Załączniki:
1) Formularz ofertowy
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2) Harmonogram wykonawczy
3) Kosztorys wykonawczy
4) Oświadczenie konsorcjantów
5) Oświadczenie o grupie kapitałowej
6) Oświadczenie o posiadanych uprawnieniach
7) Oświadczenie o spełnianiu warunków
8) Oświadczenie o wykluczeniu
9) Oświadczenie o zachowaniu poufności
10) Wykaz osób
11) Wykaz robót
12) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
13) Wzór umowy
Rzeszów, 23.08.2018 r.

Wspólnik Eden s.c.
Mariusz Cząstkiewicz
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