
Informacje o ogłoszeniu 

Termin składania ofert 

do dnia 02-10-2017 

Nazwa zamawiającego 

PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA P.W. ŚW. ANNY W ZAKLIKOWIE 

Numer ogłoszenia 

1055590 

Status ogłoszenia 

Aktualne 

Miejsce i sposób składania ofert 

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Kancelarii Parafii, w 

nieprzekraczalnym terminie: do dnia 2 października 2017r. do godz. 11.30 

2.Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie ( 

paczce). Kopertę ( paczkę) należy opisać następująco: 

„Roboty instalacyjne wewnątrz Kościoła Parafialnego w Zaklikowie – system ogrzewania 

elektrycznego wraz z przebudową układu rozdziału energii elektrycznej i wymianą 

oświetlenia na LED” 

Parafia Rzymskokatolicka P.W. Św. Anny w Zaklikowie 

37-470 Zaklików 

Nie otwierać przed dniem: 2 października 2017r., godzina 12.00. 

3.Na kopercie ( paczce) oprócz opisu jw. należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy. 

4. Oferty nadesłane poczta będą zakwalifikowane do postępowania, pod warunkiem ich 

dostarczenia do Zamawiającego przez pocztę w nieprzekraczalnym terminie wskazanym w 

pkt 1. 

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia 

Dariusz Hofman 

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia 

507216467 

Skrócony opis przedmiotu zamówienia 

Przedmiotem zamówienia są Roboty instalacyjne wewnątrz Kościoła Parafialnego w 

Zaklikowie – system ogrzewania elektrycznego wraz z przebudową układu rozdziału energii 

elektrycznej i wymianą oświetlenia na LED 



 

Zamówienie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Podkarpackiego na lata 2014 – 2010, Oś IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa 

kulturowego, Działanie 4.4 Kultura ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego obejmuje roboty: 

 

- Roboty demontażowe; 

- Rozdział energii; 

- Ogrzewanie, oświetlenie; 

 

Szczegółowy zakres robót określa dokumentacja projektowa oraz przedmiary robót 

stanowiące załączniki do SIWZ. 

 

2. Zadanie będzie realizowane zgodnie z harmonogramem robót opracowanym przez 

Wykonawcę, który zostanie wyłoniony w niniejszym przetargu. Harmonogram będzie musiał 

być zatwierdzony przez Zamawiającego. 

 

3. Materiały uzyskane w trakcie rozbiórek przedstawiające wartość użytkową lub materialną 

zostaną przekazane Zamawiającemu. 

Kategoria ogłoszenia 

Roboty budowlane 

Podkategoria ogłoszenia 

Roboty budowlane 

Miejsce realizacji zamówienia 

Województwo: podkarpackie Powiat: stalowowolski Miejscowość: Zaklików  

Opis przedmiotu zamówienia 

Cel zamówienia 

Głównym celem projektu jest zwiększenie jakości i dostępności do dóbr kultury i usług 

kulturalnych mieszkańców Gminy Zaklików oraz ochrona i zachowanie dziedzictwa 

kulturowego 

zabytkowego Kościoła Parafialnego p.w. Św. Trójcy. Cele szczegółowe to: - przywrócenie 

historycznych walorów przestrzennych obiektu, - wzrost świadomości i odpowiedzialności 

społeczności lokalnej za dobra kultury, - aktywizacja kulturalna i społeczna lokalnej 

społeczności poprzez wprowadzenie nowoczesnych form uczestnictwa w kulturze, - 

zapewnienie 

właściwego komfortu osób korzystających z usług kulturalnych, w tym dostępności obiektu 

zabytkowego dla osób niepełno, - podniesienie atrakcyjności turystycznej Zaklikowa oraz 

wpływ na 

rozwój lokalnej bazy turystycznej. Przedmiotem projektu jest przeprowadzenie prac 

konserwatorskich oraz remontowo – budowlanych i instal. w zabytkowym budynku Kościoła 



wraz z 

adaptacją pomieszczeń pokatechetycznych nad zakrystią na pomieszczenia do prowadzenia 

zajęć w zakresie edukacji kulturalnej oraz adaptacją parteru dzwonnicy przykościelnej na salę 

ekspozycyjną. Projekt obejmuje zakup nowoczesnego sprzętu i wyposażenia na potrzeby 

prowadzenia działalności kulturalnej. Integralnym elementem projektu są prace 

konserwatorskie na 

zabytkach ruchomych oraz prace wokół budynku. Realizacja inwestycji umożliwi właściwe 

funkcjonowanie i poprawi dostępność obiektu sakralnego jako obiektu kulturalnego. 

Utworzenie 

nowej powierzchni (sala ekspozycyjna w dzwonnicy, sale pokatechetyczne nad zakrystią) 

umożliwi prowadzenie szerszej działalności kulturalnej przez Partnera, organizację wystaw, 

spotkań 

związanych z historią miejscowości, działalność dydaktyczną i edukacyjną. Dzięki pracom 

konserwatorskim i remontowo- budowlanym poprawi się dostęp do zabytkowego obiektu dla 

mieszkańców w tym osób niepełno. Realizacja projektu wpłynie również pozytywnie na 

wzmocnienie roli Zaklikowa jako ośrodka kulturalnego, zwiększy atrakcyjność turystyczną 

regionu, 

wzmocni walory krajobrazu kulturowego. 

Przedmiot zamówienia 

Przedmiotem zamówienia są Roboty instalacyjne wewnątrz Kościoła Parafialnego w 

Zaklikowie – system ogrzewania elektrycznego wraz z przebudową układu rozdziału energii 

elektrycznej i wymianą oświetlenia na LED 

 

Zamówienie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Podkarpackiego na lata 2014 – 2010, Oś IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa 

kulturowego, Działanie 4.4 Kultura ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego obejmuje roboty: 

 

- Roboty demontażowe; 

- Rozdział energii; 

- Ogrzewanie, oświetlenie; 

 

Szczegółowy zakres robót określa dokumentacja projektowa oraz przedmiary robót 

stanowiące załączniki do SIWZ. 

 

2. Zadanie będzie realizowane zgodnie z harmonogramem robót opracowanym przez 

Wykonawcę, który zostanie wyłoniony w niniejszym przetargu. Harmonogram będzie musiał 

być zatwierdzony przez Zamawiającego. 

 

3. Materiały uzyskane w trakcie rozbiórek przedstawiające wartość użytkową lub materialną 

zostaną przekazane Zamawiającemu. 

 

4. Lokalizacja przedmiotu zamówienia: 37-470 Zaklików, ul. Lubelska 4, działki nr ewid. 

1807, w obrębie 1 81805_4.0001 Zaklików, jednostce ewid. 181805_4 Zaklików. 

 

5. Dopuszczenie równoważności: 

 

a) W sytuacji gdy Zamawiający opisał przedmiot zamówienia przez wskazanie znaków 



towarowych, patentów lub pochodzenia, to należy rozumieć, iż dopuszcza się zastosowanie 

rozwiązań równoważnych.  

b) Zamawiający dopuszcza zastosowanie równoważnych materiałów budowlanych, które są 

wymienione w dokumentacji projektowej, przedmiarach robót i szczegółowych 

specyfikacjach technicznych pod warunkiem, że materiały równoważne będą posiadały co 

najmniej takie same parametry techniczne jak materiały wymienione w w/w dokumentach.  

c) Na wykonawcy spoczywa obowiązek wykazania, iż oferowane dostawy (urządzenia i 

materiały budowlane), usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania Zamawiającego.  

d) Wszelkie produkty pochodzące od konkretnych producentów, określają minimalne 

parametry jakościowe i cechy użytkowe jakim muszą odpowiadać produkty, aby spełniać 

wymagania stawiane przez Zamawiającego i stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy 

przedmiotu zamówienia. 

e) Przez zapis dotyczący minimalnych wymagań parametrów jakościowych, Zamawiający 

rozumie wymagania towarów zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach 

internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta, ma jedynie na 

celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego 

rozwiązania. Tak więc posługiwanie się nazwami producentów czy produktów ma wyłącznie 

charakter przykładowy. Zamawiający przy opisie przedmiotu zamówienia wskazując 

oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt, dopuszcza 

jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych, co 

najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt 

o wskazanych parametrach lub lepszych. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia 

stosownych dokumentów, uwiarygadniających te materiały lub urządzenia. 

f) W przypadku gdy Wykonawca nie złoży w ofercie dokumentów o zastosowaniu innych 

materiałów i urządzeń, to rozumie się przez to, że do kalkulacji ceny oferty ujęto materiały i 

urządzenia zaproponowane w dokumentacji projektowej. Pod pojęciem parametry rozumie się 

funkcjonalność, przeznaczenie, kolorystykę, strukturę, materiały, kształt, wielkość, 

bezpieczeństwo i wytrzymałość. 

Kod CPV 

45300000-0 

Nazwa kodu CPV 

Roboty instalacyjne w budynkach 

Harmonogram realizacji zamówienia 

1) termin przekazania placu budowy: do 7 dni od daty zawarcia umowy; 

2) termin rozpoczęcia Robót: do 14 dni od dnia przekazania placu budowy; 

3) termin wykonania zamówienia (realizacji umowy) 29 czerwca 2018 roku 

( z uwzględnieniem wykonania przebudowy układu rozdziału energii elektrycznej do 31 

października 2017 roku )  

4) szczegółowy harmonogram realizacji zamówienia sporządzony będzie przez wykonawcę 

przed zawarciem umowy o zamówienie. 

Załączniki 

 Dokumentacja techniczna  

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/file/download/336663


 Zapytanie ofertowe  

 Wzór umowy  

 Oświadczenie  

 Formularz ofertowy wraz z załącznikami  

Pytania i wyjaśnienia 

Brak pytań i wyjaśnień  

Wiedza i doświadczenie 

1) Posiadanie wiedzy i doświadczenia- przez co należy rozumieć: 

- warunek zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, iż wykonał w okresie ostatnich 5 lat 

przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności wykonawcy jest krótszy - 

to w tym okresie, co najmniej 1 zadanie na kwotę 50 000 zł odpowiadające swoim rodzajem 

przedmiotowi zamówienia (roboty instalacyjne elektryczne) co winni potwierdzić dowodami, 

że roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz że zostały wykonane zgodnie z 

zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. 

Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia: Wykonawca dysponuje osobami/ pracownikami zdolnym do wykonania 

zamówienia, tj. wskaże do uczestnictwa w wykonaniu niniejszego zamówienia następujące 

osoby wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia 

niezbędnych do wykonania zamówienia- wymagane dysponowanie, co najmniej: 

 

warunek zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, iż dysponuje kadrą techniczną z 

uprawnieniami i kwalifikacjami we wszystkich branżach, które wystąpią przy realizacji 

przedmiotu zamówienia tj. kierownikiem robót: osobą posiadającą uprawnienia budowlane do 

kierowania robotami instalacyjnymi w zakresie sieci i instalacji urządzeń elektrycznych i 

elektroenergetycznych oraz kwalifikacje, o których mowa w art. 37 c ustawy z 23 lipca 2003 

r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami lub osobą posiadającą uprawnienia budowlane 

do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez 

ograniczeń oraz posiadającą uprawnienia o których mowa w art. 37 c ustawy z 23 lipca 2003 

r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. 

 

W odniesieniu do osoby wskazanej wyżej Wykonawca musi dysponować osobą zdolną do 

wykonania niniejszego zamówienia lub przedstawić pisemne zobowiązanie innych 

podmiotów do udostępnienia osoby zdolnej do wykonania zamówienia. 

 

Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana wg formuły: 

spełnia- nie spełnia. 

Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

3) Sytuacji ekonomicznej i finansowej: 

Warunek zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, iż: 

- znajduje się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia tj.: posiada własne 

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/file/download/336662
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/file/download/336661
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/file/download/336660
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/file/download/336659


środki finansowe lub zdolność kredytową zapewniającą realizację zamówienia w wysokości 

minimum 70 000 zł, 

Dodatkowe warunki 

oświadczenie o braku powiązań z zamawiającym zgodnie ze wzorem określonym w 

załączniku. 

Warunki zmiany umowy 

1. Zakazana jest istotna zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na 

podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeżeniem ust. 2. 

2. Dopuszczalne są następujące rodzaje i warunki zmiany treści umowy: 

1) zmiana dotycząca sposobu spełnienia świadczenia, w szczególności ze względu na: 

2.1.a) niedostępność na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w dokumentacji 

projektowej lub technicznej, bądź też w kosztorysie ofertowym Wykonawcy spowodowana 

zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń, 

2.1.b) pojawienie się na rynku części, materiałów lub urządzeń nowszej generacji, 

pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu zamówienia lub kosztów 

eksploatacji wykonanego przedmiotu zamówienia, zwiększenia bezpieczeństwa, 

2.1.c) pojawienie się nowszej technologii wykonania przedmiotu zamówienia, pozwalającej 

na zaoszczędzenie czasu realizacji zamówienia lub jego kosztów, jak również kosztów 

eksploatacji wykonanego przedmiotu zamówienia, 

2.1.d) konieczność zrealizowania robót przy zastosowaniu innych rozwiązań 

technicznych/technologicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej lub specyfikacji 

technicznej, w sytuacji gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło 

niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu zamówienia, 

2.1.e) odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne (kategorie 

gruntu, kurzawka itp.), skutkujące niemożliwością zrealizowania przedmiotu umowy przy 

dotychczasowych założeniach technologicznych, 

2.1.f) odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej 

warunki terenowe, geologiczne, wodne, istnienie niezinwentaryzowanych (nieujętych w 

dokumentacji) urządzeń, instalacji lub obiektów, 

2.1.g) konieczność zrealizowania robót przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub 

materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa; 

2) zmiana wysokości wynagrodzenia określonego w § 7 ust. 1 umowy w związku z 

okolicznościami wymienionymi w ust. 2 pkt 1; 

3) zmiana terminu realizacji przedmiotu zamówienia, w przypadku: 

2.3.a) gdy wykonanie zamówienia w określonym pierwotnie terminie nie leży w interesie 

Zamawiającego, 

2.3.b) działania siły wyższej, uniemożliwiającej wykonanie robót w określonym pierwotnie 

terminie, 

2.3.c) zaistnienia niesprzyjających warunków atmosferycznych, uniemożliwiających 

wykonywanie prac budowlanych lub spełnienie wymogów technologicznych, 

udokumentowanych w dzienniku budowy, potwierdzonych przez inspektora nadzoru 

inwestorskiego, 

2.3.d) błędów w dokumentacji projektowej, których usunięcie będzie poprzedzać konieczność 

konsultacji z projektantem i naniesienia przez niego poprawek lub zmian w projekcie, 

2.3.e) konieczności uzyskania decyzji lub uzgodnień, mogących spowodować wstrzymanie 

robót, 



2.3.f) konieczności zmiany harmonogramu robót i finansowania, 

2.3.g) konieczności wykonania dodatkowych badań i ekspertyz, 

2.3.h) prac lub badań archeologicznych, wykopalisk, powodujących konieczność wstrzymania 

robót objętych niniejszą umową, 

2.3.i) realizacji w drodze odrębnej umowy prac powiązanych z przedmiotem niniejszej 

umowy, wymuszającej konieczność skoordynowania prac i uwzględnienia wzajemnych 

powiązań, w tym udzielenie w trakcie realizacji umowy zamówień dodatkowych i/lub 

uzupełniających, związanych z realizacją zmówienia podstawowego, mających wpływ na 

uzgodniony termin zakończenia jej realizacji (powodujących konieczność jego wydłużenia), 

2.3.j) wstrzymanie realizacji robót przez uprawniony organ z powodu znalezienia 

niewybuchów i niewypałów, 

2.3.k) jakiegokolwiek opóźnienia, utrudnienia lub przeszkody spowodowane przez lub dające 

się przypisać Zamawiającemu, personelowi Zamawiającego lub innemu wykonawcy 

zatrudnionemu przez Zamawiającego na teranie budowy; 

4) powierzenie Podwykonawcy określonego zakresu robót na skutek którejkolwiek z 

okoliczności wskazanych w pkt. 1, 2 i 3 niniejszego ustępu – i pod warunkiem, że 

Zamawiający nie zastrzegł, iż dana część zamówienia nie może być powierzona 

Podwykonawcom; 

5) zmiana przedstawicieli stron – kierownika budowy, kierowników robót, inspektorów 

nadzoru – w przypadku niemożności pełnienia przez nich powierzonych funkcji (np. 

zdarzenia losowe, zmiana pracy, rezygnacja, zmiana inspektora nadzoru w związku z 

upływem okresu na jaki została zawarta z nim umowa i zawarciem przez Zamawiającego 

umowy z innym inspektorem nadzoru). 

3. Zmiany umowy przewidziane w ust. 2 dopuszczalne są na następujących warunkach: 

1) ad pkt 1) – pod warunkiem nie zwiększania ceny, a ponadto w przypadku zmiany na 

materiały, urządzenia i sprzęt – pod warunkiem posiadania co najmniej takich samych 

parametrów jakościowych i cech użytkowych, jak te, które stanowiły podstawę wyboru 

oferty; 

2) ad pkt 2) – w zakresie nie powodującym zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy 

określonego w niniejszej umowie; 

3) ad pkt 3): 

lit. a) – w zakresie uzasadnionego interesu Zamawiającego, 

lit. b) – o czas działania siły wyższej oraz potrzebny do usunięcia skutków tego działania, 

lit. c) – o czas trwania niesprzyjających warunków atmosferycznych, 

lit. d), f), h), l), j), k) – o czas niezbędny do usunięcia przeszkody w prowadzeniu robót 

objętych przedmiotem umowy, 

lit. e), g) – o czas niezbędny do uzyskania wymaganych decyzji bądź uzgodnień lub do 

wykonania dodatkowych ekspertyz, badań, 

lit. i) – o czas opóźnienia, utrudnienia lub przeszkody opisanych przy lit. i). 

4. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zgody obu stron wyrażonej w formie 

pisemnego aneksu do umowy pod rygorem nieważności. 

5. Zmiany niniejszej umowy wymagają zgody obu stron wyrażonej w formie pisemnej  

w postaci aneksu do umowy pod rygorem nieważności. 

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy 

W celu potwierdzenia spełnienia warunków określonych w pkt 6 II niniejszego zapytania 

Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć następujące dokumenty: 

1. w celu potwierdzenia warunków określonych w pkt. 6. I oświadczenie o braku powiązań z 

zamawiającym zgodnie ze wzorem określonym w załączniku. 



2. W celu potwierdzenia warunków określonych w pkt 6.II.2 wykaz wykonanych we 

wskazanym okresie robót budowlanych, z podaniem ich rodzaju, wartości oraz daty i miejsca 

wykonania, sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik do niniejszego 

zawiadomienia oraz załączyć dokumenty potwierdzające, że roboty te zostały wykonane 

należycie ( w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o 

udzielenie niniejszego zamówienia, oceniane będzie ich łączne doświadczenie), 

3. W celu potwierdzenia warunków określonych w pkt 6.II.2 wykaz osób, którymi dysponuję 

lub będzie dysponował Wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonywaniu niniejszego 

zamówienia składa wykaz sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik oraz 

informacje o tych osobach z podaniem informacji na temat ich kwalifikacji zawodowych, 

doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia. 

4. W celu potwierdzenia warunków określonych w pkt 6.II.2 wykaz sprzętu którym dysponuje 

lub będzie dysponować Wykonawca składa wykaz sporządzony według wzoru stanowiącego 

załącznik wraz z podaniem formy dysponowania. 

5. informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej 

wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie 

nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu; 

1).Formularz Oferty, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do 

niniejszego ogłoszenia, 

2).W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 

dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego 

zamówienia publicznego. 

3). Załączniki, o których mowa w niniejszym zapytaniu. 

4). Kosztorys uproszczony, sporządzony ściśle według przedmiaru robót w częściach, w 

których funkcjonują przedmiary. W wycenie wyliczonej jak wyżej należy dodać wszystkie 

niezbędne koszty wynikające z zapisów Umowy i zapytania ofertowego. 

5) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji 

Ocena oferty 

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji 

Cena i Okres Gwarancji i rękojmi. 

Znaczenie procentowe kryterium: 

1. Cena- 60%- maksymalnie 60pkt 

2. Okres gwarancji i rękojmi 40%- maksymalnie 40 pkt. 

a) Zasady oceny kryterium ,,Cena'' 

Porównywalną ceną będzie cena brutto. 

W przypadku kryterium ,,Cena'' oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku 

ilość punktów wynikających z działania. 

 

Cena brutto 

Liczba punktów = Cn/Cb x 60 

Cn – najniższa cena spośród badanych wszystkich ofert nie odrzuconych 

Cb – cena oferty badanej 

60 – wskaźnik stały 

 



3. Zasady oceny kryterium Gwarancja i rękojmia: 

 

Kryterium będzie rozpatrywane na podstawie gwarancji podanej przez Wykonawcę. Do 

oceny ofert Zamawiający przyjmie okresy gwarancji zawarte w przedziale pomiędzy: 

minimum 24 miesiące ÷ maksimum 60 miesięcy. Wykonawca może zaproponować termin 

gwarancji w pełnych miesiącach. W przypadku zaoferowania okresu gwarancji dłuższego niż 

60 miesięcy wykonawca otrzyma maksymalną ilość punktów tj. 40. 

 

 

Nazwa kryterium Waga Sposób oceny Wzór 

okres gwarancji  

i rękojmi - Kg 40% = 40 pkt matematyczny (zgodnie z deklaracja Wykonawcy)  

okres gwarancji badanej oferty 

---------------------------------------------- x 100 x 40% = liczba punktów  

maksymalny okres gwarancji 

(tj. 60 miesięcy) 

 

 

Ostateczna ocena punktowa oferty 

Ocena punktowa Oferty ,,i'' będzie zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku liczba 

wynikającą ze zsumowanej ilości punktów, jakie otrzyma ta Oferta za poszczególne Kryteria. 

 

Zamawiający udzieli niniejszego zamówienia temu Wykonawcy, którego oferta otrzyma 

największą łączną ilość punktów 

Wykluczenia 

Wykluczenie Wykonawcy. 

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się: 

1) nie wykazali spełnienia warunków udziału w postępowaniu; 

2) wykonawców, którzy nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą; 

3) wykonawców, którzy złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć 

wpływ na wynik prowadzonego postępowania; 

2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również podmioty powiązane 

kapitałowo lub osobowo, przez co rozumie się wzajemnie powiązania między Zamawiającym 

lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub 

osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związanych z przygotowaniem 

i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegającą w 

szczególności na: 

1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spólki osobowej, 

2) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, 

3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 

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. 

3. Zamawiający zawiadamia wykonawców o wykluczeniu z postępowania o udzielenie 

zamówienia. 

4. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaję się za odrzuconą. 



Zamawiający (beneficjent) 

Nazwa 

PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA P.W. ŚW. ANNY W ZAKLIKOWIE 

Adres 

Lubelska 4 

37-470 Zaklików 

podkarpackie , stalowowolski 

Numer telefonu 

696 443 066 

Fax 

15 873 83 24 

NIP 

8652513712 

Tytuł projektu 

Kultura i sztuka pogranicza regionów – renowacja późnorenesansowego kościoła p.w. Św. 

Trójcy w Zaklikowie wraz z adaptacją sal pokatechetycznych i dzwonnicy na ośrodek 

edukacji kulturalnej. 

Numer projektu 

RPPK.04.04.00-18-0100/16-00 

Liczba wyświetleń: 1 
 


