Czaple, dn. 24.09.2018 r.
Zapytanie ofertowe nr 3/PROW/2018

na wykonanie obiektu turystycznego (altany wolnostojącej) w miejscowości Czaple
oraz jej dostawę jej wyposażenia

Zamawiający :
FUNDACJA „HERON”
CZAPLE 24
59-524 PIELGRZYMKA
NIP: 6941684318, REGON: 361724020

e-mail: czaple@czaple.info
1.

Informacje wprowadzające:
1.1 Celem zapytania jest wyłonienie Wykonawcy, który przedstawi najkorzystniejsze,
w rozumieniu postanowień niniejszego zapytania ofertowego, warunki świadczenia usług oraz dostaw
w ramach projektu „Jasionkowa chata, czyli budowa nowego obiektu turystycznego (altany wolnostojącej)”
w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego
kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie
podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 20142020 w zakresie szczegółowo określonym w pkt. 2 niniejszego zapytania ofertowego.
1.2 Niniejsze postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień
publicznych. Niniejsze postępowanie realizowane jest zgodnie ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA
ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu
konkurencyjnego wyboru wykonawców zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji i
warunków dokonywania zmniejszeń kwot pomocy oraz pomocy technicznej
1.3 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
1.4 Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.
1.5 Użyte w zapytaniu terminy i skróty mają następujące znaczenie:
1.5.1 „Postępowanie” – postępowanie prowadzone przez „Zamawiającego” na podstawie
niniejszego zapytania.
1.5.2 „Zamówienie” – zamówienie, którego przedmiot został w sposób szczegółowy opisany
w punkcie 2 niniejszego zapytania.
1.5.3 „Wykonawca” – firma, która ubiega się o wykonanie Zamówienia, złoży ofertę na jego
wykonanie albo zawrze z Zamawiającym umowę w sprawie wykonania Zamówienia.

2.

Zakres zamówienia:
(CPV) 34928210-3 -Wiaty drewniane
(CPV) 39133000-3 - Zestawy wystawowe

2.1 Zakres rzeczowy zamówienia
Świadczenie usług i dostaw w celu budowy Jasionkowej chaty, czyli nowego obiektu turystycznego (altany
wolnostojącej) oraz jej wyposażenia w gabloty oszklone wraz z oświetleniem LED,
z podziałem na części :
Część 1. BUDOWA ALTANY /OBIEKTU TURYSTYCZNEGO wymiarach podstawy 650 x 500 cm :
Specyfikacja:
1. Konstrukcja ścian zewnętrznych szkieletowa:
a. Szkielet ścian zewnętrznych 10 x 3 cm,
b. Szkielet ścian wewnętrznych 5 x 3 cm
c. Szkielet odizolowany od fundamentu papą gr. 3 mm,
d. Stelaż obity z zewnątrz folią wiatro-izolacyjną.
2. Elewacja wykonana z pół-bali układanych naprzemiennie z deską niesztorcowaną.
3. Podłoga wewnątrz domku:
a. Folia budowlana,
b. Legary podłogowe 4 x 10 cm,
c. Pomiędzy legarami wypełnienie wełną mineralną gr. 10 cm,
d. Folia paro-izolacyjna,
e. Deski podłogowe gr. 28 mm, suche, na felc .
4. Podłoga na zewnątrz domku:
a. Legary podłogowe 4 x 10 cm,
b. Deski podłogowe gr. 23 mm, ułożone w odstępach 2-3 mm.
5. Konstrukcja dachowa dwuspadowa, krokwiowo-jętkowa, kąt nachylenia 45°,
6. Połać dachowa:
a. Płyta OSB gr. 15 mm,
b. Papa wstępnego krycia,
c. Gont bitumiczny Sonata (kolor do wyboru).
7. Orynnowanie PCV (szer. 75 mm, kolor brąz), pas dorynnowy.
8. Drzwi zewnętrzne gładkie, antywłamaniowe, ocieplane o wymiarach 90/205 cm.
9. Okna PCV o wymiarach otworów:
a. 60 x 55 cm (na antresoli, uchylne, okleina obustronnie) – 1 szt,
b. 90 x 115 cm (jednoskrzydłowe, okleina obustronnie) – 2 szt.
10. Okiennice jedno i dwuskrzydłowe wykonane z deski niesztorcowanej, zamykane od wewnątrz na haczyk,
blokowane na zewnątrz.
11. Parapety zewnętrzne drewniane,
12. Antresola o wymiarach 350 x 250 cm:
a. Belki stropowe 7 x 14 cm,
b. Deski podłogowe gr. 28 mm, suche, na felc,
c. drabinka na antresolę.
13. Słupy narożne, podtrzymujące taras wykonane z pni drzew suchych, korowanych, szlifowanych, słupy z
naturalną krzywizną.
14. Balustrada na tarasie wykonana z 2 desek niesztorcowanych, zakończona podłokietnikiem.
15. Dwukrotna impregnacja elewacji (kolor do wyboru).
16. Fundament : Stopy fundamentu wraz z drutem zbrojeniowym o wymiarach 60 x 40 cm
- ściany fundamentu wykonane z bloczków betonowych o wysokości 90 cm,
- ocieplenie ściany fundamentu styrodurem,
- podsypka z piasku gr. 15 cm,
- siatka zbrojeniowa grubość drutu 6 mm,
17. Ława fundamentowa gr. 15 cm:

- wykorytowanie,
- nasypanie podsypki,
- szalunek,
- zbrojenie drutu Ø 10 mm.
18. Wykonanie łazienki:
a. Ściany oddzielające łazienkę wykonana z wodoodpornej płyty re-gipsowej,
b. Podłoga w łazience wykonana z płyty OSB 2 x 15 mm,
c. Instalacja wodna wewnątrz domku,
d. Instalacja kanalizacyjna w obrębie domku,
e. Okno 55 x 60 cm wraz z okiennicą
f. Drzwi łazienkowe 70/205 cm drewniane,
g. Dodatkowe oświetlenie + gniazdo,
19. Wykonanie instalacji elektrycznej w domku:
a. Tablica rozdzielcza,
b. Bezpieczniki samo-wyzwalające bez bezpiecznika rożnicowoprądowego,
c. 4 punkty świetlne (1 na zewnątrz, 3 wewnątrz domku), kabel 3 x 1,5 mm2,
d. 5 punktów pod gniazda 230V (1 na zewnątrz, 4 wewnątrz), kabel 3 x 2,5 mm2
e. Prowadzenie kabla w peszlu niepalnym,
20. Wykonanie ocieplenia i wykończenia ścian wewnętrznych:
a. Ściany konstrukcyjne, dach wełna mineralna gr. 15 cm,
b. Ściany działowe wełna mineralna gr. 5 cm,
c. Foliowanie ścian folią paroizolacyjną,
d. Wykończenie ścian wewnętrznych deską niesztorcowaną lub boazerią.
21. Transport + Montaż w miejscowości Czaple.
Część 2. WYPOSAŻENIE (podane wymiary są wymiarami minimalnymi):
1. Gablota przeszklona całkowicie ;wymiar 90x46x190 – 2 szt.
a. wykonana jest prawie w całości ze szkła.
b. Podstawa, górne zwieńczenie mebla zrobione jest z płyty laminowanej grubości 18 mm.
c. Krawędzie płyt okleinowane są tworzywem ABS,
d. krawędzie szklanych półek i drzwi posiadają polerowany szlif trapezowy.
2. Oświetlenie boczne ledowe 5 punktowe do gabloty w pkt. 1 – 2 sztuki.
3. Lada przeszklona w 2/3; wymiary 90x46x95 – 2 szt.
a. wykonana jest z płyty laminowanej grubości 18 mm i szkła.
b. Krawędzie płyt okleinowane są tworzywem ABS,
c. krawędzie szklanych półek posiadają polerowany szlif trapezowy.
d. Szkielet mebli stanowi profil aluminiowy, który łączony jest z poziomymi elementami płytowymi.
e. Szkło osadzone jest za pomocą gumowych uszczelek,
4. Oświetlenie boczne ledowe 5 punktowe do lady w pkt. 3 – 2 sztuki.
3. Miejsce i termin wykonania zamówienia:
3.1 Przewidywane terminy wykonania usług i dostaw:

Część 1: do 15 marca 2019 r.
Część 2: do 30 marca 2019 r.
Szczegółowe dni oraz godziny montażu Wykonawca ustali z Zamawiającym.
4. Wymogi stawiane wykonawcy:
4.1 Wykonawca(y) ubiegający się o zamówienie muszą posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie
do wykonania zamówienia, w szczególności muszą:
4.1.1 posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy
prawa nakładają obowiązek ich posiadania (sprawdzane przez Zamawiającego na podstawie
wpisu w CEIDG),
4.2 Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych
do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru
prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić
Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności
przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji
niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia i przedłożenie wraz
z Ofertą załącznika nr 5 do niniejszego zapytania. W przypadku wykazania się doświadczeniem i wiedzą
innego podmiotu Wykonawca jest zobowiązany powierzyć temu Wykonawcy podwykonawstwo.
4.3 Z zapytania wyklucza się:
4.3.1 Wykonawców którzy nierzetelnie wywiązali się z jakiejkolwiek z wcześniejszych umów
zawartych z Fundacją HERON.
4.3.2 Wykonawców, którzy nie spełnią warunków udziału w postępowaniu, określonych w punkcie
4.1 – zostaje on wówczas wykluczony z postępowania, a jego ofertę uznaje się za odrzuconą.
5. Dodatkowe wymagania od Wykonawców:
5.1 Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części przedmiotu zamówienia innej firmie lub osobie
(podwykonawcy) jest zobowiązany do:
5.1.1 określenia w złożonej ofercie informacji, jaki zakres przedmiotu zamówienia będzie
realizowany przez podwykonawców.
5.1.2 przy realizacji zamówienia z udziałem podwykonawcy zastosowanie mają przepisy art. 738
Kodeksu Cywilnego.
5.2 Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność
za
realizację
przedmiotu
zamówienia przez podwykonawcę.
5.3 Wykonawca przed podpisaniem umowy, musi przedłożyć Zamawiającemu kopie oświadczeń bądź umów
ze wskazanymi w ofercie podwykonawcami, a w przypadku konsorcjum umowę regulującą wzajemną
współpracę i zobowiązania jego członków.
6. Dokumenty jakie powinni dostarczyć Wykonawcy:
6.1 Formularz ofertowy, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego bądź oferta złożona
na formularzu własnym.
6.2 Oświadczenie, stanowiące załącznik numer 2 do niniejszego zapytania ofertowego (w przypadku
podwykonawstwa)

7. Informacja o sposobie porozumiewania się z wykonawcami
7.1 Wszelkiego rodzaju oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje, pytania itp. (zwane dalej Korespondencją)
Zamawiający i Wykonawca zobowiązują się przekazywać pisemnie.
7.2 Zamawiający dopuszcza składanie wszelkich uzupełnień lub wyjaśnień drogą elektroniczną na adres
marzena@czaple.info
8. Opis sposobu przygotowania oferty
8.1 Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w zapytaniu ofertowym i przygotować
ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w tym dokumencie.
8.2 Podane w „Formularzu oferty” ceny muszą uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia (m.in.
koszty transportu do miejscowości Czaple oraz ) i nie mogą ulec zmianie w trakcie trwania umowy. Cena
oferowana musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zadania, w tym podatek VAT w ustawowej
wysokości, a także inne koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia. Cena ofert ma być wyrażona w PLN.
8.3 Na ofertę składają się następujące dokumenty:
8.3.1 Formularz ofertowy przygotowany zgodnie ze wzorem podanym w Załączniku 1 do zapytania ofertowego wraz
z załącznikami bądź własny formularz ofertowy,
8.3.2 Oświadczenie, stanowiące załącznik numer 2 do niniejszego zapytania ofertowego (w przypadku
podwykonawstwa)
8.4 Każdy Wykonawca może przedstawić tylko jedną ofertę.
9. Miejsce i termin składania ofert
9.1 Termin składania ofert upływa 10.10.2018 r. Oferty złożone po tym terminie zostaną odrzucone.
9.2 Oferty należy dostarczyć do siedziby prowadzącego postępowanie osobiście lub pocztą tradycyjną na adres
podany poniżej:
Fundacja Heron, Czaple 24, 59-524 Pielgrzymka, bądź mailowo na adres : marzena@czaple.info
10. Opis kryteriów i sposobu oceny oferty
10.1. Zamawiający ma prawo odrzucić ofertę, jeżeli:
a)
jej treść nie odpowiada treści niniejszego zapytania,
b)
została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
10.2 Kryterium wyboru oferty:
a)
cena brutto oferty – 90%.
Punktacja wyliczana będzie według następującego wzoru P1 – 90 pkt.:
C min
P1= ----------------- x 90%
Co gdzie:
C min - najniższa cena brutto
Co - cena badanej oferty
b)
10% zatrudnianie osób z niepełnosprawnościami, bezbronnych lub osób o których mowa
w przepisach o zatrudnieniu socjalnym
Każdy Wykonawca, który wykaże iż zatrudnia osoby z niepełnosprawnościami, osoby bezrobotne (w tym
głównie długotrwale bezrobotne) lub osoby o których mowa w przepisach o zatrudnieniu socjalnym (np.
spółdzielnie socjalne, prace społecznie użyteczne itp.) otrzyma dodatkowo 10 pkt. Kryterium weryfikowane
będzie na podstawie złożonego oświadczenia Wykonawcy (wzór własny Wykonawcy) wraz z dokumentami

poświadczającymi zatrudnianie osób z niepełnosprawnościami, bezrobotnych lub osób o których mowa w
przepisach o zatrudnieniu socjalnym.
10.3. Zamawiający uzna i wybierze, jako najkorzystniejszą ofertę z najwyższą sumą punktów.
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w
niniejszym zapytaniu i została oceniona, jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium wyboru, podpisując
umowę, której projekt stanowi załącznik nr 4 do niniejszego zapytania.

11. Osoba do kontaktów: Marzena Szkutnik - 667745285
12. Załączniki:
Następujące załączniki stanowią integralną część zaproszenia:
Załącznik 1 – Formularz ofertowy (dla części 1,2)
Załącznik 2 – Oświadczenie

ZATWIERDZAM
- Ewelina Szkutnik-

Załącznik nr 1 Formularz ofertowy (dla części 1)

(Nazwa i adres Wykonawcy)

………………………………………….
(miejscowość, data)

Formularz ofertowy
Złożony w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu „Jasionkowa chata, czyli budowa nowego obiektu turystycznego
(altany wolnostojącej)” w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju
lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji
w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 20142020 na wykonanie obiektu turystycznego/altany :
Lp.

Przedmiot zamówienia

J.m.

Ilość

Szt.

1

1.

Stan surowy zamknięty

2.

Wykonanie fundamentu

Szt.

1

3.

Ława fundamentowa

Szt

1

4.

Wykonanie
elektrycznej

Szt.

1

5.

Wykonanie łazienki

Szt.

1

6.

Wykonanie
ocieplenia
i
wykończenia
ścian Szt.
wewnętrznych

1

7.

transport

1

instalacji

Szt

Wartość netto

Wartość brutto

Suma

……………………………
(pieczęć i podpis Wykonawcy)

Załącznik nr 1 Formularz ofertowy (dla części 2)

(Nazwa i adres Wykonawcy)
(miejscowość, data)

Formularz ofertowy
Złożony w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu „Jasionkowa chata, czyli budowa nowego obiektu turystycznego
(altany wolnostojącej)” w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju
lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji
w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 20142020 na dostawę gablot wraz z oświetleniem:
.
Lp.

Przedmiot zamówienia

J.m.

Ilość

1.

Gablota
całkowicie

SZTUKA

2

2.

Oświetlenie boczne ledowe 5
SZTUKA
punktowe do gabloty w pkt. 1

2

3.

Lada przeszklona w 2/3;

SZTUKA

2

4.

Oświetlenie boczne ledowe 5
SZTUKA
punktowe do lady w pkt. 3

2

przeszklona

Wartość brutto

Suma

……………………………
(pieczęć i podpis Wykonawcy)

Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego nr 3/PROW/2018
……………………..
Miejscowość, data
……………………………………..
Nazwa/imię i nazwisko Wykonawcy
……………………………………..
adres
……………………………………..
NIP

Oświadczenie
Ja niżej podpisany …………………………………., reprezentujący podmiot: ……………………………., który ubiega się o
udzielenie zamówienia określonego w ramach postępowania ofertowego nr 3/PROW/2018, oświadczam że niniejsze
zamówienie zostanie zrealizowane z udziałem Podwykonawcy/Podwykonawców wskazanych poniżej:
L.p.

Nazwa Podwykonawcy

Zakres prac przewidzianych do wykonania przez
Podwykonawcę

Jednocześnie oświadczam, iż wyżej wskazany Podwykonawca/Podwykonawcy spełniają warunki udziału
w postępowaniu ofertowym nr 3/PROW/2018
W przypadku wyboru naszej oferty przed podpisaniem umowy z Zamawiającym obligujemy się do doręczenia umowy z
podwykonawcą (podwykonawcami).

………………………………
Data i podpis

