Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Rozdział 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.1. Nazwa oraz adres Zamawiającego.
Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Wniebowzięcia NMP w Puchaczowie
ul. Rynek 17, 21-013 Puchaczów
NIP: 7132252392, REGON: 040032865
Adres poczty elektronicznej: adams@e.pl
1.2. Miejsce oraz sposób upublicznienia Zaproszenia do składania ofert:
1) Strona internetowa wskazana w komunikacie ministra właściwego ds. rozwoju,
przeznaczona do umieszczania zapytań ofertowych:
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl
2) Strona internetowa Zamawiającego:
https://parafiapuchaczow.pl/projekty-parafii/ (ogłoszenie nieobowiązkowe)
1.3. Słownik.
Użyte w niniejszym Zapytaniu Ofertowym (oraz w załącznikach) terminy mają
następujące znaczenie:
1) „zamówienie” – umowa odpłatna pomiędzy zamawiającym a wykonawcą
której przedmiot został opisany w Rozdziale 4 niniejszego Zapytania
Ofertowego,
2) „postępowanie” – postępowanie o udzielenie zamówienia, którego dotyczy
niniejsze Zaproszenie do składania ofert,
3) „Zamawiający”/„Beneficjent”
–
Parafia
Rzymsko-Katolicka
pw.
Wniebowzięcia NMP w Puchaczowie
4) „Wykonawca” – należ y przez to rozumieć osobę izyczną, osobę prawną albo
jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowoś ci prawnej, któ ra ubiega się
o udzielenie zamó wienia, złoż yła ofertę lub zawarła umowę w sprawie
zamó wienia.
1.4. Wykonawca powinien dokładnie zapoznać się z niniejszą treścią Zaproszenia do
składania ofert i złożyć ofertę zgodnie z jego wymaganiami.

Rozdział 2
TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA I RODZAJ ZAMÓWIENIA
2.1. Tryb udzielenia zamówienia:
Postępowanie o udzielenie zamówienia o wartości powyżej 50.000,00 zł netto
prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w „Wytycznych w
zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju
Zaproszenie do składania ofert
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Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata
2014-2020” z dnia 22 sierpnia 2019 roku (MIiR/2014-2020/12(4).
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

Rozdział 3
FINANSOWANIE
Zamówienie realizowane jest w ramach projektu pn. „Remont i konserwacja
więźby dachowej oraz wymiana pokrycia dachu w kościele rzymskokatolickim
pw. Wniebowzięcia NMP w Puchaczowie” w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej
7 Ochrona dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Działanie 7.1 Dziedzictwo
kulturowe i naturalne Numer umowy RPLU.07.01.00-06-0006/19-00

Rozdział 4
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
4.1. Przedmiotem zamówienia jest Remont i konserwacja więźby dachowej oraz
wymiana pokrycia dachu w kościele rzymskokatolickim pw. Wniebowzięcia
NMP w Puchaczowie.
4.2. Zamówienie swoim zakresem obejmuje w szczególności:
Remont i konserwację więźb oraz wymianę pokryć dachowych w kościele
rzymskokatolickim Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny oraz w dzwonnicy
wchodzącej w skład zespołu kościelnego w miejscowości Puchaczów, Rynek 17a,
21-013 Puchaczów.
Zespół kościoła parafialnego, wpisany jest do rejestru zabytków pod nr A/609 i
podlega ochronie konserwatorskiej na podstawie Ustawy o Ochronie Zabytków i
Opiece nad Zabytkami.
Zestawienie powierzchni oraz charakterystyczne dane liczbowe
Kościół dach:
Powierzchnia użytkowa: 258,44m²
Kubatura: 1285,30 m³
Wysokość w kalenicy od poziomu terenu: 20,49m
Wysokość w kalenicy od poziomu belek tramowych: 7,56m
Powierzchnia całkowita: 385,70m²
Dzwonnica dach:
Powierzchnia użytkowa: ~1m²
Kubatura: 105m³
Zaproszenie do składania ofert
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Wysokość w kalenicy od poziomu terenu: 7,78m oraz 2,77m
Wysokość w kalenicy od poziomu belek tramowych: 1,81m
Powierzchnia całkowita: 33,23m²
Uwaga!
Budynek Świątyni to obiekt funkcjonujący. W ciągu tygodnia odbywają się w nim
nabożeństwa.
W związku z powyższym, Wykonawca musi założyć takie etapowanie prac, aby
przy zachowaniu wszelkich wymogów technologicznych zapewnić bezpieczne
funkcjonowanie świątyni i prowadzić roboty budowlane w sposób
nieutrudniający funkcjonowaniu budynku. Korzystanie z dostawy energii
elektrycznej, wody i kanalizacji powinno odbywać się cały czas bez zakłóceń w
godzinach pracy obiektu. W przypadku wyłączeń winno odbywać się to poza
godzinami pracy lub po uprzednim uzgodnieniu z Użytkownikiem obiektu. Po
stronie Wykonawcy leży obowiązek zabezpieczenia ciągłości pracy Świątyni.
4.3.

Szczegółowy rodzaj robót oraz ich pełny zakres został określony
w dokumentacji projektowej (Załącznik Nr 1 do Zaproszenia do składania
ofert), która została udostępniona Wykonawcom pod adresem:
https://parafiapuchaczow.pl/projekty-parafii
na którą składają się projekty budowlane i wykonawcze oraz STWIOR.

4.4. Rozwiązania równoważne.
W przypadku użycia w dokumentacji odniesień do norm, europejskich ocen
technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji
technicznych Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym.
Wykonawca analizując dokumentację powinien założyć, że każdemu takiemu
odniesieniu, użytemu w dokumentacji towarzyszy wyraz „lub równoważne".
W przypadku, gdy w dokumentacji zostały użyte znaki towarowe, oznacza to, że są
podane przykładowo i określają jedynie minimalne oczekiwane parametry
jakościowe oraz wymagany standard. Wykonawca może zastosować materiały lub
urządzenia równoważne, lecz o parametrach technicznych i jakościowych
podobnych lub lepszych, których zastosowanie w żaden sposób nie wpłynie
negatywnie na prawidłowe funkcjonowanie rozwiązań przyjętych w dokumentacji.
Wykonawca, który zastosuje urządzenia lub materiały równoważne będzie
obowiązany wykazać w trakcie realizacji zamówienia, że zastosowane przez niego
urządzenia i materiały spełniają wymagania określone przez zamawiającego.
Użycie w dokumentacji oznakowania stanowiącego zaświadczenie, poświadczenie
lub każdy inny dokument, potwierdzający, że obiekt budowlany, produkt, usługa,
proces lub procedura spełniają określone wymogi oznacza, że zamawiający
Zaproszenie do składania ofert
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akceptuje także wszystkie inne oznakowania potwierdzające, że dane roboty
budowlane, dostawy lub usługi spełniają równoważne wymagania. W przypadku,
gdy wykonawca z przyczyn od niego niezależnych nie może uzyskać określonego
przez zamawiającego oznakowania lub oznakowania potwierdzającego, że dane
roboty budowlane, dostawy lub usługi spełniają równoważne wymagania,
zamawiający w terminie przez siebie wyznaczonym akceptuje inne odpowiednie
środki dowodowe, w szczególności dokumentację techniczną producenta, o ile
dany wykonawca udowodni, że roboty budowlane, dostawy lub usługi, które mają
zostać przez niego wykonane, spełniają wymagania określonego oznakowania lub
określone wymagania wskazane przez zamawiającego.
Użycie w dokumentacji wymogu posiadania certyfikatu wydanego przez jednostkę
oceniającą zgodność lub sprawozdania z badań przeprowadzonych przez tę
jednostkę jako środka dowodowego potwierdzającego zgodność z wymaganiami
lub cechami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia, kryteriach oceny ofert
lub warunkach realizacji zamówienia oznacza, że zamawiający akceptuje również
certyfikaty wydane przez inne równoważne jednostki oceniające zgodność.
Zamawiający akceptuje także inne odpowiednie środki dowodowe, w
szczególności dokumentację techniczną producenta, w przypadku gdy dany
wykonawca nie ma ani dostępu do certyfikatów lub sprawozdań z badań, ani
możliwości ich uzyskania w odpowiednim terminie, o ile ten brak dostępu nie
może być przypisany danemu wykonawcy, oraz pod warunkiem że dany
wykonawca udowodni, że wykonywane przez niego roboty budowlane, dostawy
lub usługi spełniają wymogi lub kryteria określone w opisie przedmiotu
zamówienia, kryteriach oceny ofert lub warunkach realizacji zamówienia.
Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia ujęto zapis wynikający z KNR lub KNNR
wskazujący na konieczność wykorzystywania przy realizacji zamówienia
konkretnego sprzętu o konkretnych parametrach zamawiający dopuszcza
używanie innego sprzętu o ile zapewni to osiągnięcie zakładanych parametrów
projektowych i nie spowoduje ryzyka niezgodności wykonanych prac z
dokumentacją techniczną.
4.5. Gwarancja.
Wykonawca zobowiązany jest udzielić gwarancji na wykonane roboty
budowlane, zamontowane urządzenia i materiały na okres wskazany w
formularzu oferty. Warunki gwarancji opisuje § 12 Projektu umowy. Długość
okresu gwarancji 60 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru
końcowego. Zamawiającemu przysługują pełne uprawnienia z tytułu rękojmi za
wady fizyczne wynikające z przepisów kodeksu cywilnego w terminach tam
określonych – niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji.

Zaproszenie do składania ofert
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Udzielając gwarancji wykonawca zapewnia bezpłatne czynności przeglądów
gwarancyjnych w okresie udzielonej gwarancji na cały przedmiot zamówienia,
więc powinien te koszty uwzględnić w wynagrodzeniu. Przeglądy będą odbywały
się minimum raz w roku, chyba, że gwarancja producenta danego materiału lub
urządzenia wymaga częstszych przeglądów gwarancyjnych.
4.6. Ubezpieczenie.
Wykonawca, z którym Zamawiający podpisze umowę, zobowiązany jest do
zawarcia na swój koszt, w imieniu własnym i Zamawiającego ubezpieczenia na
warunkach określonych w §11 Umowy.
4.7. Podwykonawcy.
Zamawiający dopuszcza korzystanie z podwykonawców. Wykonawca:
1) jest zobowiązany wskazać w formularzu ofertowym (Załącznik nr 3 do
Zaproszenia do składania ofert) części zamówienia, których wykonanie
zamierza powierzyć podwykonawcom i podać firmy (oznaczenie
przedsiębiorstwa) podwykonawców;
2) w przypadku podpisania umowy wykonawca będzie zobowiązany, aby przed
przystąpieniem do wykonania zamówienia podał - o ile będą znane - nazwy
albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do
kontaktu z nimi. Wykonawca będzie zawiadamiał podczas realizacji umowy
zamawiającego o wszelkich zmianach danych dotyczących podwykonawców, a
także przekazywał informacje na temat nowych podwykonawców, którym
w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację przedmiotu zamówienia.
3) jeżeli późniejsza zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu,
na którego zasoby Wykonawca powoływał się na zasadach analogicznych jak
w art. 22a ustawy Pzp, w celu wskazania spełnienia warunków udziału
w postępowaniu Wykonawca jest zobowiązany wskazać Zamawiającemu, iż
proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełniają je
w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca
powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. Kary
umowne za nieprawidłowe zgłaszanie podwykonawców oraz realizowanie na
ich rzecz płatności określone są w Projekcie umowy.
4.8. Nazwa/y i kod/y Wspólnego Słownika Zamówień: (CPV):
45000000-7 Roboty budowlane
45453000-7 Roboty budowlane – remontowe i renowacyjne
45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych;
4.9. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę
kluczowych części zamówienia w zakresie przedmiotu zamówienia.
4.10. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Zaproszenie do składania ofert
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4.11. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa
w pkt 7 lit. g) podrozdziału 6.5 „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności
wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego
Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” z dnia 22
sierpnia 2019 roku (MIiR/2014-2020/12(4).

Rozdział 5
TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
5.1. Wykonawca zobowiązany jest wykonać zamówienie w terminie do dnia
31.07.2022 r. Za datę wykonania przez Wykonawcę zobowiązania wynikającego
z niniejszej Umowy, uznaje się zgłoszenie przez Wykonawcę zakończenia
wykonania robót budowlanych z zastrzeżeniem zapisów § 7 ust. 3 umowy.
5.2. Terminy wykonywania poszczególnych robót wskazane będą w harmonogramie
rzeczowo – finansowym, o którym mowa w § 2 ust. 2 wzoru umowy stanowiącego
załącznik do niniejszego zaproszenia do składania ofert.

Rozdział 6
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU I PODSTAWY WYKLUCZENIA
Z UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
6.1.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają
następujące warunki udziału w postępowaniu, a mianowicie:

6.1.1. posiadają odpowiednie doświadczenie:
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
Wykonawca winien wykazać, że wykonał należycie oraz zgodnie z przepisami
prawa budowlanego i prawidłowo ukończył nie wcześniej niż w okresie
ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej 2 roboty
budowlane, z których każda:
a) polegała na wykonaniu modernizacji, remontu lub przebudowy dachu o
konstrukcji drewnianej więźby i powierzchni pokrycia nie mniejszej niż
200 m2 na obiekcie budowlanym będącym zabytkiem nieruchomym
wpisanym do rejestru zabytków lub inwentarza muzeum będącego
instytucją kultury,
b) miała wartość co najmniej 500 000,00 zł brutto (słownie: pięćset tysięcy
złotych 00/100).
Sposób oceny warunku:
Zaproszenie do składania ofert
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Weryfikacja nastąpi w oparciu o wykaz zrealizowanych robót budowlanych wraz
z dowodami określającymi czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie,
w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie
z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym
dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione
przez podmiot, na rzecz, którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli
z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w
stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty – wg wzoru stanowiącego
Załącznik Nr 4 do Zaproszenia do składania ofert.
Uwaga:
1) Wykonawca powinien w wykazie robót wyraźnie określić wartość oraz zakres
robót, aby można było ustalić, czy spełnia warunek udziału w postępowaniu.
2) Wartości podane w dokumentach w walutach innych niż wskazane przez
Zamawiającego będą przeliczane wg średniego kursu NBP na dzień publikacji
zaproszenia do składania ofert w bazie konkurencyjności.
3) Roboty wykazane w celu potwierdzenia warunku udziału w postępowaniu
muszą być wykonane należycie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i
prawidłowo ukończone.
4) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia lub korzystania z zasobów podmiotów trzecich na podstawie pkt.
6.5 i 6.6 zapytania, minimum jeden Wykonawca lub jeden podmiot
udostępniający zasoby musi posiadać pełne doświadczenie wskazane w ww.
warunku udziału w postępowaniu – pkt 6.1.1 zapytania.

6.1.2. dysponują lub będą dysponować podczas realizacji zamówienia:
min. 1 osobą pełniącą funkcję kierownika budowy w specjalności
konstrukcyjno-budowlanej, która posiada odpowiednie uprawnienia
budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń w
zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia lub odpowiadające im
równoważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej
obowiązujących przepisów, a w przypadku Wykonawców zagranicznych –
uprawnienia budowlane do kierowania robotami równoważne do wyżej
wskazanych,
oraz
przez co najmniej 18 miesięcy brała udział w robotach budowlanych
prowadzonych przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru lub
inwentarza
muzeum
będącego
instytucją
kultury
zgodnie
Zaproszenie do składania ofert
Strona 8 z 31

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

z przepisami art. 37c ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece
nad zabytkami (Dz. U. z 2020 r. poz. 282 z późn. zm.);
Uwaga:
1) Przez posiadanie uprawnień budowlanych wymaganych prawem dla osób
uczestniczących w realizacji zamówienia, rozumie się uprawnienia do
wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie w rozumieniu art. 15a
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. 2020 r, poz. 1186)
oraz przepisów wcześniejszych. Samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie (nazwy specjalności i ich zakresy) będą rozpatrywane zgodnie z
przepisami regulującymi nadawanie uprawnień budowlanych w dacie ich
nadania - Rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia
2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie(t. j. Dz. U. 2019 r, poz.
831)
2) Zgodnie z art. 37c. ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków
i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2020 r. poz. 282 z późn. zm.) robotami
budowlanymi kieruje albo nadzór inwestorski wykonuje, przy zabytkach
nieruchomych wpisanych do rejestru osoba, która posiada uprawnienia
budowlane określone przepisami Prawa budowlanego oraz która przez co
najmniej 18 miesięcy brała udział w robotach budowlanych prowadzonych
przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru lub inwentarza muzeum
będącego instytucją kultury.
3) Wykonawca w celu wykazania spełniania w/w warunku może wskazać osobę
będącą obywatelem państwa członkowskiego UE, która nabyła kwalifikacje
zawodowe do wykonywania działalności w budownictwie, równoznaczne
wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – zgodnie z właściwymi przepisami, w
szczególności z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania
kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii
Europejskiej (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2272) oraz ustawą z dnia 15 grudnia
2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów
budownictwa (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1725).
4) Sformułowanie „zabytek” użyte w opisie warunku udziału w postępowaniu
oznacza zabytek w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia z dnia 23 lipca 2003
r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2020 r. poz. 282 z późn.
zm.) wpisany do rejestru o którym mowa w art. 8 ww. ustawy.
5) Wykonawca w celu wykazania spełniania warunków określonych w pkt 6.1.2,
może wskazać osobę będącą obywatelem państwa członkowskiego UE, która
Zaproszenie do składania ofert
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nabyła kwalifikacje zawodowe do wykonywania działalności w budownictwie,
równoznaczne wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – zgodnie z właściwymi
przepisami, w szczególności z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach
uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich
Unii Europejskiej (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 220) oraz ustawą z dnia 15 grudnia
2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów
budownictwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 1117).
Sposób oceny warunku:
Weryfikacja nastąpi w oparciu o wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do
realizacji zamówienia odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi,
wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień,
doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także
zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do
dysponowania tymi osobami wg wzoru stanowiącego (Załącznik Nr 5 do
Zaproszenia do składania ofert).
6.1.3. Posiadają odpowiednią sytuację ekonomiczną i finansową
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca potwierdzi, że
posiada środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę nie mniejszą niż
200 000,00 zł(dwieście tysięcy złotych).
Sposób oceny warunku:
Weryfikacja nastąpi w oparciu o informację z 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.
6.2.

Do udziału w postępowaniu dopuszczeni są jedynie Wykonawcy, którzy nie
są powiązani z Zamawiającym (Beneficjentem) osobowo lub kapitałowo.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania
między Zamawiającym (Beneficjentem) lub osobami upoważnionymi do
zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego (Beneficjenta) lub osobami
wykonującymi w imieniu Zamawiającego (Beneficjenta) czynności związane
z przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą, polegające
w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
Zaproszenie do składania ofert
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b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika
z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ PO,
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 w linii bocznej lub w stosunku
przysposobienia, opieki lub kurateli.
Sposób oceny spełniania braku podstaw wykluczenia:
Weryfikacja
nastąpi
w
oparciu
o
oświadczenie
Wykonawcy
o braku ww. powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym
(Beneficjentem) złożone wg wzoru stanowiącego Załącznik Nr 6 do
Zaproszenia do składania ofert.
W sytuacji wystąpienia powiązania, o którym mowa w pkt. 6.2 Zaproszenia
do składania ofert, Wykonawca będzie podlegał wykluczeniu z
postępowania.
6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

Zamawiający wykluczy Wykonawców, którzy:
1) nie spełniają warunków udziału w postępowaniu,
2) nie wykażą spełniania warunków udziału w postępowaniu,
3) nie wykażą braku podstaw wykluczenia,
4) wobec których zachodzą podstawy wykluczenia.
Zamawiający ma prawo zbadać podstawy wykluczenia i spełnianie warunków
udziału w postępowaniu jedynie wobec wykonawcy, którego oferta została
oceniona jako najkorzystniejsza.
Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim
przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich
w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu
i zawarcia umowy w sprawie zamówienia. Pełnomocnictwo w formie pisemnej
(oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza)
należy dołączyć do oferty.
Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału
w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego
zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub
zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów,
niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
Zamawiający jednocześnie informuje, iż „stosowna sytuacja", wystąpi wyłącznie
w przypadku, kiedy Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji
Zaproszenie do składania ofert
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innych podmiotów udowodni zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie
dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności
przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji
niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji
zawodowych lub doświadczenia lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej,
Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te
zrealizują roboty, do realizacji których te zdolności są wymagane. Ze
zobowiązania lub innych dokumentów potwierdzających udostępnienie zasobów
przez inne podmioty musi bezspornie i jednoznacznie wynikać w szczególności:
zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;
sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy
wykonywaniu zamówienia;
zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia;
czy
podmiot,
na
zdolnościach,
którego
Wykonawca
polega
w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących
wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia lub sytuacji
finansowej lub ekonomicznej, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności
dotyczą.

Rozdział 7
DOKUMENTY WYMAGANE
W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW I BRAKU PODSTAW
WYKLUCZENIA
7.1. W celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu
są zobowiązani złożyć wraz z ofertą następujące dokumenty:
a) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż 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 dowodów określających czy te roboty
budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym
czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i
prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje
bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty
budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o
obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych
Zaproszenie do składania ofert
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dokumentów - inne dokumenty – wg wzoru stanowiącego (Załącznik Nr 4 do
Zaproszenia do składania ofert) – w odniesieniu do warunku określonego w
pkt. 6.1.1 Zaproszenia do składania ofert,
b) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, wraz z
informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i uprawnień niezbędnych
do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności
oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – wg wzoru
stanowiącego (Załącznik Nr 5 Zaproszenia do składania ofert) – w
odniesieniu do warunku określonego w pkt. 6.1.2 Zaproszenia do składania ofert,
c) informacja z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej
potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność
kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed
upływem terminu składania ofert. – w odniesieniu do warunku określonego w
pkt. 6.1.3 Zaproszenia do składania ofert,
1) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia ww. dokumenty składane są przez Wykonawcę
(Wykonawców) wykazującego (wykazujących) spełnianie warunków
udziału w postępowaniu.
2) W przypadku korzystania z zasobów innych podmiotów dokumenty
te odnoszą się do podmiotu spełniającego warunki udziału
warunków udziału w postępowaniu, na zasoby którego powołuje się
Wykonawca.
7.2. W celu braku podstaw wykluczenia Wykonawcy są zobowiązani złożyć wraz
z ofertą następujące dokumenty:
Oświadczenia
o
braku
powiązań
osobowych
lub
kapitałowych
z Zamawiającym – wg wzoru stanowiącego (Załącznik Nr 6 do Zaproszenia do
składania ofert)– w odniesieniu do warunku określonego w pkt. 6.2. Zaproszenia
do składania ofert.
1) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia ww. dokumenty składane są przez każdego z
Wykonawców.
2) W przypadku korzystania z zasobów innych podmiotów dokumenty
te składane są przez Wykonawcę i podmiot, na zasoby którego
powołuje się Wykonawca.
7.3. Zamawiający zastrzega możliwość sprawdzenia powyższych informacji.
Zaproszenie do składania ofert
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7.4. Jeżeli Wykonawca nie złożył oświadczeń, o których mowa w pkt 7.1 i 7.2 lub
innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania,
oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą
wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wzywa do ich złożenia,
uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie wskazanym
przez Zamawiającego, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia
lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne
byłoby unieważnienie postępowania.
7.5. Jeżeli wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe
pełnomocnictwa, zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie wskazanym
przez Zamawiającego, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega
odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

Rozdział 8
WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
8.1.

Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości: 20.000,00 PLN
(słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100),

8.2.

Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
a) pieniądzu;
b) poręczeniach
bankowych
lub
poręczeniach
spółdzielczej
kasy
oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze
poręczeniem pieniężnym;
c) gwarancjach bankowych;
d) gwarancjach ubezpieczeniowych;
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5
pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji
Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299 ze zm.).
Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący
rachunek bankowy Zamawiającego:
Bank Spółdzielczy w Łęcznej. Oddział w Puchaczowie
ul. Mickiewicza 22, 21-013 Puchaczów
Konto: Parafia pod wezwaniem Wniebowzięcia NMP w Puchaczowie z siedzibą ul.
Rynek 17 21-013 Puchaczów
nr rachunku: 72 8693 0006 0000 1296 2017 0002
z adnotacją „Wadium – Znak sprawy: 1/2020/RPO”
Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu, zamawiający uzna wadium, które
znajdzie się na rachunku bankowym zamawiającego przed upływem terminu
składania ofert.

8.3.

8.4.

Zaproszenie do składania ofert
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8.5.

W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji bankowej lub
ubezpieczeniowej, gwarancja musi być gwarancją nieodwołalną, bezwarunkową
i płatną na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego, sporządzoną zgodnie
z obowiązującymi przepisami i powinna zawierać następujące elementy:
a) nazwę
dającego
zlecenie
(wykonawcy),
beneficjenta
gwarancji
(zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej
udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib,
b) kwotę gwarancji,
c) termin ważności gwarancji w formule: „od dnia …….– do dnia ………”,
d) zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze żądanie
zamawiającego w sytuacji uchylenia się o zawarcia umowy lub odmowy
wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania zamówienia.

8.6.

W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniężna, Zamawiający
wymaga złożenia dokumentu wadialnego w formie zapewniającej możliwość
skierowania roszczeń do gwaranta na jej podstawie.

8.7.

Wadium musi zabezpieczać ofertę przez cały okres związania ofertą, począwszy
od dnia, w którym upływa termin składania ofert.

8.8.

Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze
oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem
wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

8.9.

Zamawiający zwraca wadium wykonawcy, którego oferta została wybrana jako
najkorzystniejsza niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia.

8.10. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który
wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.
8.11. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego
oferta została wybrana odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia na
warunkach określonych w ofercie lub nie wniósł zabezpieczenia należytego
wykonania umowy.

Rozdział 9
OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
9.1. Wykonawca może złożyć jedną ofertę. Złożenie więcej niż jednej oferty
spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez Wykonawcę.
9.2. Treść oferty musi być zgodna z treścią Zaproszenia do składania ofert.
9.3. Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona czytelnie.
9.4. Wszelkie zmiany naniesione przez Wykonawcę w treści oferty po jej sporządzeniu
muszą być parafowane przez Wykonawcę.
Zaproszenie do składania ofert
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9.5. Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę, tj. osobę (osoby) reprezentującą
Wykonawcę, zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym
rejestrze lub osobę (osoby) upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.
9.6. Jeżeli osoba (osoby) podpisująca ofertę (reprezentująca Wykonawcę lub
Wykonawców występujących wspólnie) działa na podstawie pełnomocnictwa,
pełnomocnictwo to w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z
oryginałem przez notariusza musi zostać dołączone do oferty.
9.7. Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona w języku polskim. Każdy
dokument składający się na ofertę lub złożony wraz z ofertą sporządzony w języku
innym niż polski musi być złożony wraz z tłumaczeniem na język polski.
9.8. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem
oferty.
9.9. Zaleca się, aby każda strona oferty zawierająca jakąkolwiek treść była podpisana
lub parafowana przez Wykonawcę.
9.10. Oferta musi zawierać:
a) Formularz ofertowy (Załącznik nr 3 do Zaproszenia do składania ofert)
– w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie należy
podać nazwy (firmy) oraz dokładne adresy wszystkich wykonawców
składających ofertę wspólną.
b) Oświadczenia i dokumenty wymagane w rozdziale 7 Zaproszenia do
składania ofert.
c) Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa
o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo.
Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w
postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.
d) Dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty względnie do
podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą, chyba, że
Zamawiający może je uzyskać w szczególności za pomocą bezpłatnych
i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych
w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności
podmiotów realizujących zadania publiczne (t. j. Dz. U. z 2017 poz. 570),
a Wykonawca wskazał to wraz ze złożeniem oferty;
9.11. Ofertę wraz z oświadczeniami i dokumentami, o których mowa w pkt. 9.11 można
złożyć:
a) za pośrednictwem bazy konkurencyjności (instrukcja składania
ofert
dostępna
na
stronie
https://archiwumbazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/info/web_instruction pod
nazwą INSTRUKCJA OFERENTA). Ofertę i inne dokumenty za pośrednictwem
Zaproszenie do składania ofert
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bazy konkurencyjności należy złożyć w postaci skanu dokumentu
zawierającego własnoręczny podpis lub w postaci elektronicznej opatrzonej
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub
podpisem osobistym.
lub
b) umieścić w kopercie/opakowaniu i zabezpieczyć w sposób
uniemożliwiający zapoznanie się z jej zawartością bez naruszenia
zabezpieczeń
przed
upływem
terminu
otwarcia
ofert.
Na
kopercie/opakowaniu (w tym opakowaniu poczty kurierskiej) należy
umieścić następujące oznaczenia:
Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Wniebowzięcia NMP w Puchaczowie
ul. Rynek 17, 21-013 Puchaczów
OFERTA
w postępowaniu pn.: „Remont i konserwacja więźby dachowej oraz
wymiana pokrycia dachu w kościele rzymskokatolickim pw.
Wniebowzięcia NMP w Puchaczowie”
(Znak sprawy: 1/2020/RPO)
9.12. Konsekwencje nieprawidłowego zaadresowania oferty lub jej przekazania
niezgodnie z treścią zapytania lub z instrukcją składania ofert za pośrednictwem
bazy konkurencyjności będą obciążały Wykonawcę (w tym konsekwencje
zapoznania się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert w sytuacji,
gdy na skutek braku oznaczenia koperty zostanie ona rozpieczętowana i
pracownicy zamawiającego zapoznają się z jej treścią nie wiedząc o tym, że jest to
ofert złożona w postępowaniu).
9.13. Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić
zmiany do złożonej oferty lub wycofać ofertę. W przypadku składania
oferty za pośrednictwem bazy konkurencyjności, procedura zmiany
i wycofana oferty jest dostępna na stronie https://archiwumbazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/info/web_instruction
pod
nazwą INSTRUKCJA OFERENTA). W przypadku składania oferty w formie
pisemnej w siedzibie Zamawiającego oświadczenia o wprowadzonych zmianach
lub wycofaniu oferty powinny być doręczone Zamawiającemu na piśmie pod
rygorem nieważności przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenia
powinny być opakowane tak, jak oferta, a opakowanie powinno zawierać
odpowiednio dodatkowe oznaczenie wyrazem: „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.
9.14. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
dokumenty i oświadczenia składające się na ofertę powinny być podpisane przez
pełnomocnika. Oferta składana przez spółki cywilne jest traktowana jak oferta
Zaproszenie do składania ofert

Strona 17 z 31

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
9.15. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz
z upływem terminu składania ofert.
9.16. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć
termin związania ofertą, z tym, że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3
dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o
wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy
jednak niż 60 dni.

Rozdział 10
MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
10.1 Ofertę wraz z dokumentami, o których mowa w pkt. 9.11 należy złożyć:
a) za pośrednictwem bazy konkurencyjności (instrukcja składania
ofert
dostępna
na
stronie:
https://archiwumbazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/info/web_instruction pod
nazwą INSTRUKCJA OFERENTA ). Ofertę i inne dokumenty za pośrednictwem
bazy konkurencyjności należy złożyć w postaci skanu dokumentu
zawierającego własnoręczny podpis lub w postaci elektronicznej opatrzonej
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem
osobistym.
lub
b) w siedzibie Zamawiającego:
Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Wniebowzięcia NMP w Puchaczowie
ul. Rynek 17, 21-013 Puchaczów
10.2 W postępowaniu wezmą udział tylko te oferty, które wpłyną do Zamawiającego
do dnia 22.10.2020 r. do godz. 10:00.
Godziny pracy określono w pkt. 19.6 niniejszego Zaproszenia do składania ofert.
10.3 Decydujące znaczenie dla zachowania terminu składania ofert ma data
i godzina wpływu oferty w miejsce wskazane w pkt. 10.1, a nie data jej wysłania
przesyłką pocztową lub kurierską.

Rozdział 11
OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY
11.1 Wykonawca może złożyć jedną ofertę, na realizację zamówienia. Wykonawca
określa cenę realizacji zamówienia poprzez wskazanie w formularzu oferty ceny
brutto za wykonanie całego zamówienia. Cenę podaną w formularzu oferty
Wykonawca wylicza w oparciu o Zapytanie Ofertowe wraz z załącznikami.
11.2 Cena ofertowa to cena ryczałtowa należna wykonawcy za wykonanie
Zaproszenie do składania ofert
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11.3

11.4
11.5

11.6

przedmiotu zamówienia. Wynagrodzenie ryczałtowe obejmuje ryzyko
Wykonawcy i jego odpowiedzialność za prawidłowe oszacowanie ilości prac oraz
materiałów, robocizny i sprzętu koniecznych do wykonania Przedmiotu umowy.
Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt 11.1 Zaproszenia do składania ofert
obejmuje kompleksową realizację przedmiotu zamówienia wraz z robotami
towarzyszącymi i pomocniczymi, określonego w § 1 Projektu umowy, z
materiałami/ urządzeniami, kosztami ubezpieczeń, kosztami zużycia wody i
energii elektrycznej oraz wszelkimi kosztami związanymi z przekazaniem do
użytkowania i sporządzeniem dokumentacji powykonawczej (w tym w
szczególności: zapewnienia nadzorów technicznych, specjalistycznych i odbiorów
przez odpowiednie służby - w trakcie prowadzenia robót i po ich wykonaniu).
Dla porównania i oceny ofert Zamawiający przyjmie całkowitą cenę brutto,
jaką poniesie na realizację przedmiotu zamówienia.
W Formularzu oferty Wykonawca podaje cenę brutto, z dokładnością do dwóch
miejsc po przecinku w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja
2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1830)
oraz ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o denominacji złotego (Dz. U. z 1994 r., Nr 84,
poz. 386 ze zm.), za którą podejmuje się zrealizować przedmiot zamówienia.
Wynagrodzenie będzie płatne zgodnie z Projektem umowy (Załącznik Nr 2 do
Zaproszenia do składania ofert).

Rozdział 12
BADANIE OFERT
12.1. W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od Wykonawców
wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
12.2. Jeżeli zaoferowana cena lub jej istotne części składowe, wydadzą się rażąco niskie
w stosunku do przedmiotu zamówienia i wzbudzą wątpliwości zamawiającego,
co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami
określonymi przez zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów
Zamawiający może zwrócić się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów,
dotyczących wyliczenia ceny, szczególności w zakresie:
oszczędności metody wykonania zamówienia,
wybranych rozwiązań technicznych,
wyjątkowo sprzyjających warunków wykonywania zamówienia dostępnych
dla Wykonawcy,
oryginalności projektu wykonawcy,
kosztów pracy, których wartość przyjęta do ustalenia ceny nie może być niższa
od minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej,
Zaproszenie do składania ofert
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ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o
minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2018 r. poz. 2177 ze zm.);
pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów;
wynikającym z przepisów prawa pracy i przepisów o zabezpieczeniu
społecznym, obowiązujących w miejscu, w którym realizowane jest
zamówienie;
wynikającym z przepisów prawa ochrony środowiska;
powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.
Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa
na Wykonawcy.
12.3. Zamawiający poprawi w ofercie:
a) oczywiste omyłki pisarskie,
b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji
rachunkowych dokonanych poprawek,
c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z Zaproszenia do składania
ofert, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty,
niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została
poprawiona.

Rozdział 13
OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ
PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM WAG
TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT
13.1
13.2

Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które nie zostaną
odrzucone przez Zamawiającego.
Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria
i ich znaczenie:
Maksymalna liczba
Znaczenie
punktów, jakie może
L. p.
Kryterium
procentowe
otrzymać oferta za dane
kryterium
kryterium
1
2

13.3

Oferowana cena (C)
Doświadczenie Kierownika
Budowy w specjalności
konstrukcyjno-budowlanej
(DK)

80%

80 pkt

20%

20 pkt

Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty w ramach poszczególnych
kryteriów oceny ofert, przyjmując zasadę, że 1% = 1 punkt.
Zaproszenie do składania ofert
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13.4

Punkty za kryterium „Cena” zostaną obliczone według wzoru:

PN
PC = ------- x 80 pkt
PB
gdzie,
P C - ilość punktów za kryterium cena,
P N - najniższa cena ofertowa spośród ofert nieodrzuconych,
P B – cena oferty badanej.
W kryterium „Cena”, oferta z najniższą ceną otrzyma 80 punktów a pozostałe
oferty po matematycznym przeliczeniu w odniesieniu do najniższej ceny
odpowiednio mniej. Końcowy wynik powyższego działania zostanie zaokrąglony
do dwóch miejsc po przecinku.
13.5

„Punkty za kryterium „Doświadczenie Kierownika Budowy w specjalności
konstrukcyjno-budowlanej”.
Wykonawca zobowiązuje się do przedłożenia informacji o doświadczeniu
Kierownika Budowy w specjalności konstrukcyjno-budowlanej w Formularzu
ofertowym – Załącznik Nr 3 do Zaproszenia do składania ofert. Zamawiający
wymaga, aby kierownik budowy w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
oceniany w ramach warunku udziału oraz w ramach kryterium oceny ofert
to była jedna i ta sama osoba.
Punkty będą przyznawane wg zasad:
Wykonawca może wskazać tylko jedną osobę jako Kierownika Budowy w
specjalności konstrukcyjno-budowlanej.

Liczba punktów
0

Doświadczenie
Wykonawca otrzyma 0 punktów jeżeli osoba wskazana jako
Kierownik Budowy w specjalności konstrukcyjnobudowlanej nie posiada doświadczenia w pełnieniu funkcji
kierownika budowy w specjalności konstrukcyjnobudowlanej przy wykonywaniu robót które:
a) polegały na wykonaniu modernizacji, remontu lub
przebudowy dachu o konstrukcji drewnianej więźby
i powierzchni pokrycia nie mniejszej niż 200 m2 na
obiekcie
budowlanym
będącym
zabytkiem
Zaproszenie do składania ofert
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nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków lub
inwentarza muzeum będącego instytucją kultury,
b) miały wartość co najmniej 500 000,00 zł brutto
(słownie: pięćset tysięcy złotych 00/100).

10

20

Wykonawca otrzyma 10 punktów jeżeli osoba wskazana
jako Kierownik Budowy w specjalności konstrukcyjnobudowlanej posiada doświadczenie w pełnieniu funkcji
kierownika budowy w specjalności konstrukcyjnobudowlanej przy wykonywaniu minimum jednej roboty
która:
a) polegała na wykonaniu modernizacji, remontu lub
przebudowy dachu o konstrukcji drewnianej więźby
i powierzchni pokrycia nie mniejszej niż 200 m2 na
obiekcie
budowlanym
będącym
zabytkiem
nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków lub
inwentarza muzeum będącego instytucją kultury,
b) miała wartość co najmniej 500 000,00 zł brutto
(słownie: pięćset tysięcy złotych 00/100).
Wykonawca otrzyma 20 punktów jeżeli osoba wskazana
jako Kierownik Budowy w specjalności konstrukcyjnobudowlanej posiada doświadczenie w pełnieniu funkcji
kierownika budowy w specjalności konstrukcyjnobudowlanej przy wykonywaniu minimum dwóch robót
budowlanych z których każda:
a) polegała na wykonaniu modernizacji, remontu lub
przebudowy dachu o konstrukcji drewnianej więźby
i powierzchni pokrycia nie mniejszej niż 200 m2 na
obiekcie
budowlanym
będącym
zabytkiem
nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków lub
inwentarza muzeum będącego instytucją kultury,
b) miała wartość co najmniej 500 000,00 zł brutto
(słownie: pięćset tysięcy złotych 00/100).

W sytuacji, gdy Wykonawca wykaże się realizacją nie spełniającą wymogu
opisanego w ramach niniejszego kryterium Zamawiający nie przyzna za nią
punktów.
Zaproszenie do składania ofert
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Brak informacji spowoduje przyznanie Wykonawcy w ramach tego kryterium
0 pkt. Zamawiający przyzna punkty wg metodologii oceny tylko za
doświadczenie, które w sposób całkowity spełni wymogi opisane w tabeli dla
danego zadania. Za częściowe spełnienie wymogu w projekcie przyznanie
zostanie 0 pkt.
13.7. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która otrzyma największą ilość
punktów (O) obliczoną na podstawie wzoru:
O = C + DK

gdzie:
O- łączna ilość punktów oferty ocenianej,
C- liczba punktów uzyskanych w kryterium „Cena”
DK- liczba punktów uzyskanych w kryterium „Doświadczenie Kierownika Budowy
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej”

Rozdział 14
OCENA OFERT, OGŁOSZENIA WYNIKÓW, UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
14.1. Zamawiający wykluczy Wykonawcę, który nie spełnia warunków udziału
w postępowaniu określonych w pkt 6 Zaproszenia do składania ofert.
14.2. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:
a) będzie złożona w niewłaściwej formie;
b) jej treść nie będzie odpowiadała treści Zaproszenia do składania ofert z
zastrzeżeniem pkt. 12.3 Zaproszenia do składania ofert;
c) nie
będzie
spełniania
wymogów
brzegowych
umożliwiających
dofinansowanie realizacji projektu określonych w dokumentach
programowych;
d) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
e) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;
f) została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o
udzielenie zamówienia;
g) zawiera błędy w obliczeniu ceny;
h) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził
się na poprawienie omyłki, o której mowa w pkt. 12.3.c Zaproszenia do
składania ofert;
i) Wykonawca nie wyraził zgody, o której mowa w pkt. 9.17 Zaproszenia do
składania ofert, na przedłużenie terminu związania ofertą;
Zaproszenie do składania ofert
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14.3.
14.4.

14.5.
14.6.

14.7.

14.8.

j) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów,
k) wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób
nieprawidłowy.
Zamawiający może wezwać Wykonawcę do wyjaśnienia treści złożonej oferty,
jednak wyjaśnienia nie mogą prowadzić do negocjacji lub zmiany treści oferty.
Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny oferty
wiarygodności przedstawionych przez Wykonawców dokumentów, oświadczeń,
wykazów, danych i informacji.
W przypadku uzyskania przez dwóch lub więcej Wykonawców takiej samej liczby
punktów, decyduje niższa cena.
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta została wybrana
jako najkorzystniejsza. Wykonawcy, którzy złożą oferty zostaną zawiadomieni
o wynikach postępowania w formie elektronicznej na adres e-mail wskazany
w ofercie (a w przypadku jego braku na fax lub adres pocztowy). Informacja
o wynikach postępowania zostanie opublikowana na stronie internetowej
wskazanej w komunikacie ministra właściwego ds. rozwoju, przeznaczona
do umieszczania zapytań ofertowych:
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl
Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania
w przypadkach uzasadnionych, w szczególności:
nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu,
cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę,
którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba
że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.
Ponadto, Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania,
gdy:
a) cena najkorzystniejszej oferty przekroczy kwotę jaką zamawiający może
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
b) nie zostanie złożona żadna oferta niepodlegająca odrzuceniu;
c) postępowanie jest obarczone wadą formalno-prawną;
d) wystąpią okoliczności powodujące konieczność unieważnienia postępowania
ze względu na uzasadniony interes zamawiającego.

Rozdział 15
INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY
ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY
15.1. Podpisanie umowy nastąpi w siedzibie Zamawiającego lub w inny
zaakceptowany przez Zamawiającego sposób. O terminie i godzinie podpisania
Zaproszenie do składania ofert
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15.2.

15.3.

15.4.

15.5.

umowy, Wykonawca powiadomiony zostanie za pośrednictwem poczty
elektronicznej przed planowanym podpisaniem umowy.
W przypadku odmowy podpisania umowy przez Wykonawcę możliwe jest
podpisanie umowy z kolejnym Wykonawcą, który w postępowaniu o udzielenie
zamówienia uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów.
Przez odmowę zawarcia umowy Zamawiający rozumie przesłanie przez
wykonawcę pisma informującego o tym fakcie lub nie stawienie się w miejscu
i terminie wyznaczonym do zawarcia umowy lub nie złożenie w wyznaczonym
terminie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, a także nie
odesłanie w wyznaczonym terminie podpisanej umowy w przypadku zawierania
jej w trybie korespondencyjnym.
Jeżeli została wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia, przed zawarciem umowy Wykonawcy mogą zostać
wezwani do złożenia umowy regulującej ich współpracę.
Wykonawca przed podpisaniem umowy przedkłada:
1) kosztorysy w wersji uproszczonej wskazujące sposób wyliczenia ceny
ofertowej z podziałem na branże i zakres rzeczowy zamówienia
wyszczególniony w pkt. 4.2. Zaproszenia do składania ofert (z podziałem
na 6 zadań) z wyszczególnieniem zastosowanych w kosztorysie ofertowym
składników cenotwórczych (stawka r-g w zł; Kp - koszty pośrednie w % od R
i S; Kz – koszty zakupu w % od M; Z- zysk w % od R, S, Kp). Kosztorysy będą
służyły jedynie do obliczenia należnego wynagrodzenia wykonawcy w
przypadku odstąpienia od umowy, dozwolonej zmiany umowy w zakresie
dotyczącym przedmiotu zamówienia lub rezygnacji zamawiającego z
wykonania części przedmiotu umowy, a podane stawki w przypadku
wystąpienia robót zamiennych. Wykonawca nie ma obowiązku załączenia
kosztorysów ofertowych do oferty.
2) dokumenty zaświadczające, że osoba wyznaczona przez Wykonawcę do
pełnienia funkcji kierownika budowy w specjalności konstrukcyjnobudowlanej brała udział w robotach budowlanych prowadzonych przy
zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru lub inwentarza muzeum
będącego instytucją kultury wydane przez kierownika jednostki
organizacyjnej, na rzecz której te prace, badania lub roboty były wykonywane,
albo przez osobę, pod której nadzorem były wykonywane, w tym zakresy
obowiązków na stanowiskach pracy w muzeum będącym instytucją kultury
lub zaświadczenia wydane przez wojewódzkich konserwatorów zabytków.

Rozdział 16
Zaproszenie do składania ofert
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WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO
WYKONANIA UMOWY
16.1 Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zobowiązany
będzie do wniesienia - przed zawarciem umowy - zabezpieczenia należytego
wykonania umowy w wysokości 5% ceny brutto oferty (z podatkiem VAT).
16.2 Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione według
wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) poręczeniach
bankowych
lub
poręczeniach
spółdzielczej
kasy
oszczędnościowo kredytowej; z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze
zobowiązaniem pieniężnym;
3) gwarancjach bankowych;
4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5
pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji
Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299 ze zm.).
16.3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy (ZNWU) wnoszone przelewem
należy wpłacać na rachunek Zamawiającego:
Bank Spółdzielczy w Łęcznej. Oddział w Puchaczowie
ul. Mickiewicza 22, 21-013 Puchaczów
Konto: Parafia pod wezwaniem Wniebowzięcia NMP w Puchaczowie z siedzibą ul.
Rynek 17 21-013 Puchaczów
nr rachunku: 72 8693 0006 0000 1296 2017 0002
tytułem „ ZNWU - 1/2020/RPO”.
16.4. W przypadku wnoszenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy
przelewem, za termin jego wniesienia przyjmuje się datę uznania rachunku
Zamawiającego.
16.5. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w formie poręczenia
bankowego, poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej,
gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczenia udzielanego
przez podmiot, o którym mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada
2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości będzie
akceptowana pod warunkiem, że jest zgodne z niniejszym zaproszeniem do
składania ofert i zawieraną umową, a w szczególności zostanie wniesione w
całości przed zawarciem umowy i:
16.5.1. 100% wartości zabezpieczenia należytego wykonania umowy będzie
zawierało określony datą termin odpowiedzialności wykonawcy za
niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia, nie krótszy niż
Zaproszenie do składania ofert
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termin obejmujący okres przewidziany umową na odbiór końcowy
przedmiotu umowy i okres 30 dni po odbiorze.
16.5.2. 30% wartości zabezpieczenia należytego wykonania umowy
pozostawione na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady
będzie zawierało określony datą termin odpowiedzialności Wykonawcy
z tytułu rękojmi za wady, nie krótszy niż okres rękojmi i obejmujący
dodatkowy okres 15 dni.
16.6. W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie
poręczenia bankowego, poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczenia
udzielanego przez podmiot, o którym mowa w art. 6b ust. 5 pkt.2 ustawy z dnia 9
listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości,
dokument zabezpieczenia należy złożyć w siedzibie zamawiającego, przed
podpisaniem umowy.
16.7. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy
zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w pkt. 16.2. Zmiana
formy zabezpieczenia musi być dokonana z zachowaniem ciągłości
zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.
16.8. W sytuacji, gdy wystąpi konieczność przedłużenia terminu realizacji umowy,
Wykonawca przed zawarciem aneksu, zobowiązany jest do przedłużenia terminu
ważności wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, albo jeśli nie jest to
możliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia, na warunkach zaakceptowanych przez
Zamawiającego, na okres wynikający z aneksu do umowy.

Rozdział 17
POSTANOWIENIA UMOWY
17.1. Po przeprowadzeniu postępowania Zamawiający podpisze z Wykonawcą umowę,
której istotne postanowienia zawarto we wzorze stanowiącym (Załącznik nr 2
do Zaproszenia do składania ofert).
17.2. Z wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zostanie
zawarta umowa, o której mowa w pkt. 17.1.
17.3. Zamawiający przewiduje możliwości wprowadzenia zmian do zawartej umowy
zgodnie z podrozdziałem 6.5 pkt 20 Wytycznych horyzontalnych w sposób i na
warunkach szczegółowo określonych w § 17 projektu umowy.
17.4. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od zawarcia umowy w sytuacji
wycofania się z realizacji projektu, w przypadku zaistnienia okoliczności
nieznanych Zamawiającemu w dniu sporządzania niniejszego zapytania
Ofertowego.
Zaproszenie do składania ofert
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Rozdział 18
OPIS SPOSOBU UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ I ZMIAN TREŚCI ZAPYTANIA
18.1. Wykonawcy mają możliwość składania pytań w niniejszym postępowaniu (także
poprzez bazę konkurencyjności).
Treść zapytań i odpowiedzi zostanie
umieszczona na stronie www.bazakonkurencyjnosci.gov.pl
18.2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany lub uzupełnienia treści
Zaproszenia do składania ofert, przed upływem terminu na składanie ofert.
Informacja o wprowadzeniu zmiany lub uzupełnieniu treści Zaproszenia do
składania ofert zostanie opublikowana w miejscach publikacji zapytania.
18.3. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, nie później jednak niż na 3 dni
przed upływem terminu składania ofert, przekazując treść zapytań wraz z
wyjaśnieniami wykonawcom, którym przekazał Zapytanie Ofertowe, bez
ujawniania źródła zapytania oraz zamieści taką informację w miejscach
publikacji zapytania, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści
Zaproszenia do składania ofert wpłynął do zamawiającego nie później niż do
końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
18.4. Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść
Zaproszenia do składania ofert. Zmianę Zaproszenia do składania ofert
zamawiający zamieści w miejscach publikacji zapytania.
18.5. Jeżeli w wyniku zmiany treści Zaproszenia do składania ofert jest niezbędny
dodatkowy czas na wprowadzenia zmian w ofertach, zamawiający przedłuży
termin składania ofert i poinformuje o tym wykonawców, którym przekazano
Zapytania Ofertowe oraz zamieści taką informację w miejscach publikacji
zapytania.
18.6. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią Zaproszenia do składania ofert a
treścią udzielonych wyjaśnień i zmian, jako obowiązującą należy przyjąć treść
informacji zawierającej późniejsze oświadczenie Zamawiającego.

Rozdział 19
SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI,
OSOBY UPOWAŻNIONE DO KONTAKTU
19.1. W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja (wszelkie
zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje) między Zamawiającym,
a Wykonawcami odbywają się za pośrednictwem operatora pocztowego
w rozumieniu ustawy z dnia 2 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe
(t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1041), osobiście, za pośrednictwem posłańca lub przy
Zaproszenie do składania ofert
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19.2.

19.3.

19.4.

19.5.
19.6.

19.7.
19.8.

użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy w dnia 18 lipca
2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 344),
lub za pomocą bazy konkurencyjności.
Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazane
w formie elektronicznej wymagają na żądanie każdej ze stron, niezwłocznego
potwierdzenia faktu ich otrzymania.
W przypadku braku potwierdzenia otrzymania korespondencji przez
Wykonawcę, zamawiający domniema, że korespondencja wysłana przez
Zamawiającego na adres e-mail, podany przez Wykonawcę, została mu doręczona
w sposób umożliwiający zapoznanie się z jej treścią.
Korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem należy kierować
na adres:
Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Wniebowzięcia NMP w Puchaczowie
ul. Rynek 17, 21-013 Puchaczów
Adres poczty elektronicznej: adams@e.pl
W korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Wykonawcy powinni
posługiwać się znakiem postępowania: 1/2020/RPO
Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest: Marcin
Kuczyński od poniedziałku do piątku w godzinach pracy tj. 8.00-16.00 z
wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z Wykonawcami.
Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy
odpowiedzi na kierowane do Zamawiającego zapytania.

Rozdział 20
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
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”, Zamawiający informuje, że:
1) Jest administratorem danych osobowych Wykonawcy oraz osób, których dane
Wykonawca przekazał w niniejszym postępowaniu;
2) dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO
w celu związanym z postępowaniem o udzielenie niniejszego zamówienia;
3) odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą osoby lub podmioty, którym
udostępniona zostanie dokumentacja postępowania;
4) dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane zgodnie z przepisami o ochronie
danych osobowych
Zaproszenie do składania ofert
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5) obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych bezpośrednio go
dotyczących służy realizacji procesu wyłonienia wykonawcy na wskazane zadanie w
związku z realizacją umowy o dofinansowanie projektu pn. „Remont i konserwacja
więźby
dachowej
oraz
wymiana
pokrycia
dachu
w
kościele
rzymskokatolickim pw. Wniebowzięcia NMP w Puchaczowie” w odniesieniu do
danych osobowych Wykonawcy decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
6) Wykonawca posiada:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących
Wykonawcy;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych, o ile ich
zmiana nie skutkuje zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani
zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z Wytycznymi
horyzontalnymi oraz nie narusza 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 wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy
Wykonawca uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych dotyczących narusza
przepisy RODO;
7) Wykonawcy 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 danych osobowych
Wykonawcy jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Rozdział 21
ZAŁĄCZNIKI DO ZAPROSZENIA DO SKŁADANIA OFERT
Integralną częścią Zaproszenia do składania ofert są załączniki:
Załącznik Nr 1 –
Dokumentacja projektowa, w skład której wchodzą:
Projekty wykonawcze
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót
budowlanych (STWiOR),
Przedmiar robót,
która została udostępniona Wykonawcom pod adresem:
https://parafiapuchaczow.pl/projekty-parafii/
Zaproszenie do składania ofert
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Załącznik Nr 2 Załącznik Nr 3 Załącznik Nr 4 Załącznik Nr 5 Załącznik Nr 6 -

Projektu Umowy.
Wzór Formularza ofertowego.
Wzór wykazu robót budowlanych.
Wzór wykazu osób.
Wzór oświadczenia o braku powiązań osobowych lub
kapitałowych z Zamawiającym(Beneficjentem).
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