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Zapytanie ofertowe 
 

 

01.06.2020 r. 

Data   

 

Damian Władysław Rybacki  

Łasko 29E               

73-240 Bierzwnik 

 

 

Dane identyfikacyjne zamawiającego 

 

 

          Nazwa i adres oferenta 

 

 

Zwracam/y się z prośbą o przedstawienie oferty na: 

 

„Dostawa materiałów budowlanych (Część II)” w ramach projektu: „Wspieranie 

różnicowania działalności w ramach rybołówstwa przemysłowego i poza nim, wspieranie 

uczenia się przez całe życie i tworzenie miejsc pracy na obszarach rybackich i obszarach 

akwakultury obejmującej podejmowanie, wykonywanie lub rozwijanie działalności 

gospodarczej służącej rozwojowi obszarów rybackich i obszarów akwakultury“.  
 

 

1) Opis zadania 

 

Zadanie dotyczy dostawy następujących materiałów budowlanych na potrzeby realizacji 

zadania pn. „Wspieranie różnicowania działalności w ramach rybołówstwa przemysłowego i 

poza nim, wspieranie uczenia się przez całe życie i tworzenie miejsc pracy na obszarach 

rybackich i obszarach akwakultury obejmującej podejmowanie, wykonywanie lub rozwijanie 

działalności gospodarczej służącej rozwojowi obszarów rybackich i obszarów akwakultury“.  
 

1. PŁYTA KARTONOWO-GIPSOWA (REGIPS GKF) OGNIOOPORNA 12,5     1200X2600 - 186 SZT. 

2. PŁYTA KARTONOWO-GIPSOWA  (REGIPS GKB) WODNOODPORNA 12,5     1200X2600 - 50 SZT.   

3. PROFIL CD60/4M – 460 SZT.  

4. PROFIL U28/4M – 125 SZT. 

5. OKNO DACHOWE OBROTOWE POJEDYŃCZE, 3 - SZYBOWE O WYMIARACH:  78 X 140                    

Z KOŁNIERZEM UNIWERSALNYM  - 4 SZT. (KPL)  

6. OKNO DACHOWE OBROTOWE ZESPOLONE PODWÓJNE, 3 – SZYBOWE O WYMIARACH:           

78 X 140 Z KOŁNIERZEM UNIWERSALNYM   - 3 SZT. (KPL) 

7.  OKNO DACHOWE OBROTOWE ZESPOLONE POTRÓJNE, 3 – SZYBOWE O WYMIARACH:           

78 X 140 Z KOŁNIERZEM UNIWERSALNYM   - 6 SZT. (KPL) 

8. OKNO WYŁAZ DACHOWY 47 X 73 – 1 SZT. 

9. STYROPIAN PODŁOGOWY EPS 80, GR 15 CM (500M2) – 75M3  

10. STYROPIAN PODŁOGOWY EPS 80, GR 5 CM (400M2) – 20 M3  
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11. STYROPIAN PODŁOGOWY EPS 80, GR 3 CM (400M2) – 12M3 

12. FOLIA IZOLACYJNO-BUDOWLANA T 30, 0,20M - 1400M2 

13. STYROPIAN (0,42) BIAŁY GR 20CM (600M2) - 120 M3  

14. ZAPRAWA UNIWERSALNA 25 KG – 180 SZT  

15. UNIGRUNT 5L – 30 SZT 

16. ŁĄCZNIK DO OCIEPLEŃ (10X260)X 1200 X 0,39 

17. PROFIL OCHRONNY 3,0 Z SIATKĄ – 30 SZT                                                                                                       

18.  TYNK GIPSOWY - 1000 M2 

 

1.1 Termin realizacji zadania 

Zamawiający wymaga, aby dostawa została zrealizowana w terminie do 5 dni od dnia 

zawarcia umowy. 

 
 

2) Warunki udziału w postępowaniu 

Biorący udział w postępowaniu wykonawcy obowiązani są wykazać spełnianie następujących warunków 

udziału w postępowaniu: 

 

a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z 

odrębnych przepisów; 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: 

Złożą oświadczenie o spełnianiu warunków - załącznik nr 2 

 

b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej; 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: 

Złożą oświadczenie o spełnianiu warunków - załącznik nr 2 

 

c) zdolności technicznej lub zawodowej. 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:  

Złożą oświadczenie o spełnianiu warunków - załącznik nr 2 

 

 

3) Kryteria oceny oferty - wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryterium/kryteria: 

1. (Cena lub koszt) 100,00 % 

2. (Inne kryterium) - 

3.   

…   

 

4) Opis sposobu przyznawania punktacji 

 

1. Oferta z najniższą ceną spośród ofert nieodrzuconych otrzyma 100 punktów. Pozostałe 

proporcjonalnie mniej, według formuły: 

 

=
a

a

nk

no











100  Pc   

 

Pc – ilość punktów ofert badanej w kryterium cena  

ano – najniższa cena brutto ze wszystkich ważnych ofert, 

ank – cena brutto badanej oferty,  

 

2. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim 

wymaganiom określonym w Zapytaniu ofertowym oraz została oceniona jako 

najkorzystniejsza czyli uzyskała najwyższą ilość punktów w określonym wyżej kryterium. 

3. Cena podana w ofercie powinna zawierać wszystkie koszty związane z dostawą materiałów 

budowlanych, w tym kosztu transportu oraz rozładunku.  
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4. W przypadku złożenia ofert o takiej samej cenie lub uzyskania równej ilości punktów,                 

Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie 

określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Oferty dodatkowe mogą dotyczyć 

jedynie kryterium cenowego (ceny ofertowej). 
 

 

 

5.1) Miejsce składania ofert   

 

1. Oferty (wraz z wszelkimi wymaganymi załącznikami) w formie pisemnej należy składać   w terminie do dnia 

09.06.2020 r. do godziny 9:45 poprzez ich doręczenie na adres: Łasko 29E, 73-240 Bierzwnik., lub 

elektronicznie na adres e-mail: kalina@obozy-sportowe.info 

2. Formularz ofertowy wraz ze wszystkimi załącznikami i dokumentami powinien być oznaczony napisem:  

 

„Dostawa materiałów budowlanych (Część II)” w ramach projektu: „Wspieranie różnicowania działalności w 

ramach rybołówstwa przemysłowego i poza nim, wspieranie uczenia się przez całe życie i tworzenie miejsc pracy 

na obszarach rybackich i obszarach akwakultury obejmującej podejmowanie, wykonywanie lub rozwijanie 

działalności gospodarczej służącej rozwojowi obszarów rybackich i obszarów akwakultury“.  

 

3. Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone bez rozpatrywania. 

4. Oferty złożone przed upływem terminu otwarcia mogą zostać zmienione lub wycofane. Zmiany lub wycofanie 

oferty dokonuje się poprzez złożenie stosownego oświadczenia woli w formie pisemnej lub elektronicznej 

poprzez jego doręczenie na adres Zamawiającego. 

 

 

 

Akceptowalne sposoby składania ofert1: 

 

. Oferty (wraz z wszelkimi wymaganymi 

załącznikami) w formie pisemnej należy składać  

poprzez ich doręczenie na adres: Łasko 29E,          

73-240 Bierzwnik., lub elektronicznie na adres      

e-mail: kalina@obozy-sportowe.info 

 

(należy podać: adres, adres mailowy, nr fax, itp.) 

 

 

5.2) Termin składania ofert 

Termin składania ofert upływa w dniu 

dzień miesiąc rok 

09 06 2020 

 

6) Przesłanki odrzucenia oferty:   

Oferta podlega odrzuceniu w przypadku, gdy: 

− jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego lub 

− została złożona przez podmiot: 

• niespełniający warunków udziału w postępowaniu w sprawie wyboru przez Beneficjenta wykonawcy 

danego zadania ujętego w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji określonych w zapytaniu 

ofertowym lub 

• powiązany osobowo lub kapitałowo z Beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania 

zobowiązań w jego imieniu, lub osobami wykonującymi w jego imieniu czynności związanych z 

przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowania w sprawie wyboru wykonawcy a wykonawcą. 

Wymienione wyżej powiązania polegają na: 

➢ uczestniczeniu jako wspólnik w spółce cywilnej lub osobowej; 

➢ posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji spółki kapitałowej; 

➢ pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta lub pełnomocnika; 

➢ 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; 

                                                           
1 Oferty mogą zostać przesłane faksem, listem, pocztą kurierską, drogą elektroniczną lub złożone osobiście u 

wystawcy zapytania ofertowego. Dowodem przekazania oferty może być pokwitowanie odbioru oferty. 



Strona 4 z 5 

 

➢ pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić 

uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób. 

− została złożona po terminie składania ofert określonym w zapytaniu ofertowym. 

 

 

7) informacja o możliwości składania ofert częściowych, jeżeli zadanie jest podzielne i beneficjent dopuścił taką 

możliwość 

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

 

 

8) warunki zmiany umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania2 (o ile przewiduje się 

możliwość zmiany takiej umowy) 

Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności. 

 

 

Opcjonalnie - w zapytaniu ofertowym można zastrzec możliwość zakończenia postępowania                w 

sprawie wyboru wykonawcy danego zadania ujętego w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji bez wyboru 

żadnej z ofert. 

 

Nie dotyczy 

 

Złożona oferta powinna również zawierać co najmniej: 

 

• dane identyfikujące oferenta (nazwę i adres), 

• opis nawiązujący do parametrów wyszczególnionych w zapytaniu ofertowym3 (opis przedmiotu 

zamówienia), 

• wartość oferty netto/brutto, wartość podatku VAT, 

• termin ważności oferty. 

 

Oferty powinny zawierać dane identyfikujące oferenta, tj. zawierać pełną nazwę wystawcy oferty (np. zostać 

opatrzone pieczęcią imienną/nagłówkową, zostać sporządzone na papierze firmowym, itp.). Oferty muszą 

również zawierać datę sporządzenia dokumentu oraz podpis oferenta lub osoby uprawnionej do występowania w 

jego mieniu W przypadku wersji elektronicznej za wystarczające uważa się podanie imienia i nazwiska osoby 

występującej w imieniu oferenta (sporządzającej ofertę). Za datę sporządzenia dokumentu – uznaje się datę 

wysłania oferty drogą elektroniczną. 

 

                                                           
2 W przypadku dopuszczenia zmian postanowień zawartej umowy  w stosunku do treści oferty, na podstawie 

której dokonano wyboru wykonawcy, zamawiający powinien określić warunki, które będą stanowiły podstawę 

takiej zmiany np.: z powodu wystąpienia zdarzeń i warunków niezależnych od zamawiającego i wykonawcy, 

których nie dało się przewidzieć, utrudniających terminowe lub prawidłowe wykonanie zamówienia,; 

wystąpienia siły wyższej. Warunkami takimi w szczególności są niestandardowe i nietypowe dla danej pory roku 

okoliczności i zdarzenia atmosferyczne; zmiany przepisów powodujące konieczność zmiany umowy. Wykazane 

warunki zmiany umowy nie mogą naruszać obowiązujących przepisów i dawać możliwość niedozwolonej 

zmiany umowy, w tym zmiany powodującej naruszenia zasad uczciwej konkurencji i równego traktowania 

wykonawców. 

 
3 Należy podać możliwie pełną specyfikację przedmiotu zamówienia, w oparciu o informacje zawarte w 

instrukcji wypełniania wniosku. W zapytaniu należy wyszczególnić wszystkie przedmioty zamówienia wraz z 

podaniem szczegółowej specyfikacji technicznej planowanych do kupienia usług i towarów/dostaw. Zapytanie 

ofertowe powinno zawierać opis wszystkich wymaganych cech przedmiotu zamówienia, w szczególności: 

przeznaczenie i funkcje jakie ma spełniać usługa/dostawa, dodatkowe wyposażenie, warunki dostawy, 

niestandardowe wykończenie. 
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Przedkładane oferty muszą odpowiadać treści zapytania ofertowego. Ponadto wskazane jest, by oferta zawierała 

inne dodatkowe informacje, np. warunki płatności, możliwe do uzyskania upusty, wymagania dotyczące 

konserwacji, przeglądów i serwisowania urządzenia, kosztorys ofertowy, itp.  

 

 

 

 

 

 

 

Damian Rybacki 

 

(czytelny podpis Beneficjenta/osoby upoważnionej) 

 

 

 

 

 

 


