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Rozdział I 

Dane Zamawiającego 

Dane Zamawiającego: 

Nazwa Zamawiającego:  BOUTIQUE PROJECT GROUP sp. z o.o. sp. k. 

Adres Zamawiającego:                                    33 – 380 Krynica Zdrój, ul. Bulwary Dietla 13                                

NIP:                                                               7343541064  

Numer telefonu:                                             (18) 471 58 96 

E-mail:                                                           tomek@malopolanka.eu 

Adres strony internetowej:                              https://malopolanka.eu/ 

Znak postępowania:                                        3/2020     

* Uwaga – w korespondencji kierowanej do Zamawiającego należy posługiwać się tym znakiem. 

 Rozdział II  

Tryb udzielenia zamówienia 

1.  Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego zgodnie z zasadą 

konkurencyjności obowiązującą w ramach Wytycznych Ministerstwa Rozwoju pn. „Wytyczne 

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. 

MIEJSCE PUBLIKACJI ZAPYTANIA OFERTOWEGO: 

1.  Baza konkurencyjności - https://bazakonkurencyjności.funduszeeuropejskie.gov.pl 

2.  Strona internetowa Zamawiającego – https://malopolanka.eu 

Rozdział III 

Zakres i opis przedmiotu zamówienia 

1. Przedmiotem zamówienia jest wymiana drzwi wewnętrznych wejściowych na korytarzach na 

nowe oddzielenia ogniowego oraz akustyczne oraz wykonanie remontu elementów 

zewnętrznych budynku Pensjonatu i Spa Małopolanka w Krynicy Zdroju w zakresie 

zagospodarowania terenu, tarasu oraz schodów terenowych. 

2. Szczegółowe informacje zawarte są w Dokumentacji technicznej, obejmującej przedmiar 

robót stanowiącego Załączniki nr 5 do niniejszego Zapytania.  

UWAGA: W zakresie wymiany drzwi wewnętrznych uwzględnić należy również koszty 

związane z korektą szerokości otworów drzwiowych, uzupełnieniem tynków, szpalet itp. 

prace towarzyszące.  

3. Przedmiot prac obejmuje: 
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a) wymianę drzwi wewnętrznych do pokoi pensjonatu na nowe drzwi drewniane akustyczne 

min. 32dB i jednocześnie ogniowe EI30 - szerokość skrzydła 90 cm. wykonane wg. 

wzoru jak istniejące drzwi z opaskami ozdobnymi w kolorze białym (obiekt Małopolanka 

ujęty jest w strefie ochrony konserwatorskiej). Przy kalkulowaniu wymiany drzwi 

koniecznym jest ujęcie wszelkich prac towarzyszących tj. ewentualne poszerzenie, 

przesklepienie, uzupełnienie tynków, pomalowaniem szpalet od strony wewnętrznej w 

pokojach itp. oraz odnowienie (odmalowanie) korytarzy po wymianie drzwi. 

  Łączna ilość drzwi do wymiany 22 szt. 

b) remont elementów zewnętrznych budynku tj. zagospodarowanie terenu, taras, schody 

terenowe. W zakres prac wchodzi demontaż istniejących nawierzchni przed budynkiem, 

obok budynku i schodów terenowych na taras restauracyjny, demontaż kamiennych 

murków, stalowych balustrad, wywiezienie rumowiska i montaż nowych nawierzchni z 

płyt kamiennych granitowych gr. 6cm. wg wzorca jak na deptaku i chodniku przed 

wejściem do Małopolanki. Łączna powierzchnia nowej nawierzchni placu i schodów 

terenowych 155,00 m2 

4. Roboty składające się na przedmiot zamówienia należy wykonywać z należytą starannością, 

zgodnie z dokumentacją, obowiązującymi Polskimi Normami i przepisami prawa, zasadami 

współczesnej wiedzy technicznej, zawartą umową oraz uzgodnieniami dokonanymi 

z Inwestorem w trakcie realizacji robót.  

5. Wykonawca złoży ofertę z uwzględnieniem wynagrodzenia na podstawie dokumentacji 

technicznej, w oparciu o szczegóły projektowe określone w Przedmiarze robót - załącznik nr 

5 do niniejszego Zapytania. 

6. Zaleca się, aby Wykonawca zapoznał się z lokalnymi warunkami realizacji przedmiotu 

zamówienia oraz zdobył wszelkie informacje niezbędne do właściwego przygotowania oferty 

i prawidłowego wykonania robót objętych przedmiotem zamówienia. Wszelkie utrudnienia 

wynikające z warunków realizacji przedmiotu zamówienia należy uwzględnić w cenie podanej 

w ofercie. Zamawiający zaleca Wykonawcom dokonanie wizji lokalnej w terenie przed 

przystąpieniem do przygotowania oferty, celem sprawdzenia warunków związanych 

z wykonaniem prac będących przedmiotem zamówienia oraz celem uzyskania wszelkich 

dodatkowych informacji koniecznych i przydatnych do oceny prac, gdyż wyklucza się 

możliwość roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia 

elementów niezbędnych do wykonania zamówienia. Koszty związane z przeprowadzeniem 

wizji w terenie poniesie Wykonawca. Wizję lokalną można odbyć za wcześniejszym 

porozumieniem z przedstawicielem Zamawiającego – Panem Andrzejem Wańczykiem, nr. 

tel.: 600 – 377 – 868. 

7. Wspólny słownik zamówień: 

45000000-7 Roboty budowlane 

45421100-5  Instalowanie drzwi, okien i podobnych elementów. 

8. Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty kosztorys ofertowy. Kosztorys ma 

charakter poglądowy i nie rodzi skutków prawno – finansowych dla stron, a jedyną 

ceną wiążącą oferenta jest kwota wpisana w formularz ofertowy (zał. nr 1) 
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sporządzona na podstawie całości dokumentacji przetargowej. Odstępstwa 

kosztorysów od przedmiarów nie będą skutkowały odrzuceniem oferty. 

9. Równoważność materiałów: 

9.1. W przedmiarze robót mogą występować nazwy własne, znaki towarowe lub być podane 

niektóre charakterystyczne dla producenta wymiary. Nie są one wiążące i można 

dostarczyć elementy równoważne, których charakterystyka nie jest gorsza niż parametry 

urządzeń czy materiałów podanych w opracowaniach projektowych. Wszelkie koszty 

wynikające z różnic pomiędzy urządzeniami zaprojektowanymi, a zaoferowanymi ponosi 

Wykonawca. Zwrot „równoważne” oznacza możliwość uzyskania efektu założonego 

przez Zamawiającego za pomocą innych rozwiązań technicznych poprzez dopuszczenie 

ofert opartych na równoważnych ustaleniach, po uzyskaniu zgody Zamawiającego. 

9.2. Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania urządzeń i materiałów równoważnych 

opisywanych w dokumentacji technicznej o parametrach nie gorszych od wymaganych. W 

takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, które 

uwiarygodnią proponowane przez Wykonawcę materiały i urządzenia. Wykonawca 

proponujący urządzenia i materiały równoważne do oferty przedstawi dokumenty dane 

techniczne pokazujące, że proponowany element zamienny spełnia wymienione 

wymagania zarówno pod względem technicznym i jakościowym wraz z oświadczeniem 

producenta, że proponowane urządzenie jest równoważne do zaproponowanego w 

dokumentacji co do celu jego przeznaczenia. 

9.3. Wykonawca uzyska we własnym zakresie i na własny koszt stosowne pozwolenia oraz 

uzgodnienia wynikające ze zmiany na urządzenia lub rozwiązania równoważne, w tym 

poniesie pełne koszty wynikające ze wszelkich zmian. 

9.4. Koniecznym jest podanie nazwy producenta, precyzyjnego i jednoznacznego typu 

urządzenia lub materiału oraz załączenie niezbędnych dokumentów, np. atest PZH, 

deklaracja zgodności producenta/aprobata techniczna, karta katalogowa producenta, 

zawierająca wszystkie parametry techniczno – eksploatacyjne wraz z charakterystyką pracy 

urządzeń ujętych w dokumentacji technicznej. 

10. Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia Zamawiającemu gwarancji jakości na 

wykonany przedmiot zamówienia na okres minimum 36 miesięcy, a maksymalnie 60 

miesięcy, liczony od daty podpisania protokołu końcowego odbioru robót bez 

zastrzeżeń i uwag ze strony Zamawiającego albo po odebraniu przez Zamawiającego 

wad i usterek zgłoszonych podczas odbioru końcowego. Warunki gwarancji zostały 

opisane w § 8 projektu umowy, stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszego zapytania. 

Niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji, Zamawiającemu przysługują również 

uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne na zasadach określonych w Kodeksie 

cywilnym.  

11. Wykonawca zobowiązany jest zawrzeć i utrzymać na swój własny koszt umowę 

ubezpieczenia wszystkich ryzyk budowy w zakresie szkód materialnych obejmującą 

odpowiedzialność za szkody w mieniu Zamawiającego (inwestora) z sumą gwarancyjną na 

jedno i wszystkie zdarzenia nie niższą niż wartość Umowy. Niezależnie od umowy 
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ubezpieczenia, o której mowa powyżej, Wykonawca zobowiązany jest zawrzeć i utrzymać na 

swój własny koszt umowę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej Wykonawcy jako 

przedsiębiorcy, za szkody rzeczowe i osobowe wyrządzone osobom trzecim oraz następstwa 

tych szkód będące skutkiem zdarzeń, które miały miejsce w okresie realizacji przedmiotu 

Umowy, a roszczenia z tytułu szkód będących następstwem tych wypadków będą mogły być 

zgłoszone przed upływem terminu przedawnienia, z sumą gwarancyjną nie niższa niż wartość 

Umowy na jedno i wszystkie zdarzenia. 

12. Klauzula informacyjna przekazana w celu związanym z postępowaniem o udzielenie 

zamówienia publicznego skierowana do wykonawców posiadających status osób 

fizycznych: 

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”, informuję, że:  

a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest BOUTIQUE PROJECT GROUP 

sp. z o.o. sp. k; 

b) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO 

w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia na wykonanie  zadania pn.: 

„Przebudowa Pensjonatu Małopolanka & SPA w Krynicy Zdroju w celu 

wykorzystania zasobów regionalnych Beskidu Sądeckiego w aspekcie 

prozdrowotnym – ETAP II ”. Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 6. 

Dziedzictwo regionalne, Działanie 6.3 Rozwój wewnętrznych potencjałów regionu, 

Poddziałanie 6.3.2 Wsparcie miejscowości uzdrowiskowych współfinansowanego ze 

środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WM. 

c) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym 

udostępniona zostanie dokumentacja postępowania; 

d) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres 4 lat od dnia zakończenia 

postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy i lub trwałości 

projektu przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy oraz 

okresu trwałości projektu UE, w zależności który z tych terminów jest dłuższy; 

e) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

f)   posiada Pani/Pan: 

−  na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych; 

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych; 

−  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;   
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−  prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 

uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza 

przepisy RODO; 

g)  nie przysługuje Pani/Panu: 

−  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 Pani/Pana danych 

osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. C RODO.  

Rozdział IV 

Termin wykonania zamówienia i sposób rozliczenia z Wykonawcą 

1. Przedmiot zamówienia należy zrealizować do dnia 15.12.2020 r. z zastrzeżeniem, że prace 

związane z wymianą drzwi oraz wewnętrzne prace towarzyszące realizować można po 

uprzednim porozumieniu się z Zamawiającym co do terminu ich wykonania. 

2. Rozliczenie z Wykonawcą nastąpi jednorazowo, po realizacji wszystkich robót objętych 

umową.  

3. Zamawiający oświadcza, że będzie realizować płatności za faktury z zastosowaniem 

mechanizmu podzielonej płatności, tzw. split payment. 

Rozdział V 

Warunki udziału w postępowaniu  

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu 

i spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu. 

2.  O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, który spełniają następujące warunki 

udziału w postępowaniu: 

2.1. dysponują lub będą dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: 

Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje, lub będzie 

dysponował osobą zdolną do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych 

w budownictwie w zakresie kierowania robotami budowlanymi, tj.:   

a) kierownikiem budowy – posiadającym następujące kwalifikacje: 

− ważne na dzień składania ofert uprawnienia budowlane do kierowania robotami 

budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 

1994 r. Prawo budowlane (t.j.: Dz. U. z 2019, poz. 1186 i nast.) lub odpowiadające im 

ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej 

obowiązujących przepisów, uprawniające do kierowania robotami budowlanymi 

w zakresie wynikającym z przedmiotu niniejszego zamówienia, 

− aktualne zaświadczenie o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego. 
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Wskazany wyżej wykaz personelu Wykonawcy stanowi jedynie minimalne wymagania dla 

spełnienia warunku udziału w postępowaniu. W celu wykonania zamówienia Wykonawca, bez 

prawa do dodatkowego wynagrodzenia, winien zapewnić udział w jego realizacji osób 

posiadających wymagane prawem kwalifikacje, w szczególności do montażu urządzeń zgodnie 

z przepisami powszechnie obowiązującego prawa. 

2.2. Zamawiający nie wyznacza szczegółowych warunków udziału w zakresie 

uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, potencjału 

technicznego, wiedzy i doświadczenia oraz sytuacji ekonomicznej i finansowej. 

Rozdział VI 

Podmioty wspólnie ubiegające się o udzielenie zamówienia 

1. Żaden z podmiotów, które wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, nie może podlegać 

podstawom wykluczenia określonym w Rozdz. XI. niniejszego Zapytania. 

2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (spółki 

cywilne, konsorcja, itp.) oświadczenie stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego Zapytania 

składa każdy członek konsorcjum/wspólnik spółki cywilnej. Takie dokumenty i oświadczenia 

oceniane są przez Zamawiającego oddzielnie wobec każdego podmiotu uczestniczącego w 

Konsorcjum/wspólnika spółki cywilnej. 

3. Co do pozostałych dokumentów, dopuszcza się, aby Wykonawcy wspólnie ubiegający się o 

udzielenie zamówienia złożyli je łącznie. Takie dokumenty i oświadczenia oceniane są przez 

Zamawiającego łącznie dla konsorcjum/spółki cywilnej. 

4. W przypadku podmiotów wspólnie składających ofertę wykazanie osób zdolnych do 

wykonania zamówienia  jest oceniane łącznie, tzn., że wystarczającym się, by przynajmniej 

jeden podmiot spełnił ww. wymogi. 

5. W przypadku kiedy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, dopuszcza 

się, by umowę ubezpieczenia zgodnie z Rozdz. III ust. 13 niniejszego Zapytania zawarł wg 

uznania jeden z Wykonawców albo każdy z Wykonawców. Wówczas wartość ubezpieczenia 

sumuje się i jest oceniana łącznie. W każdym z w/w przypadków (tj. złożenia jednej polisy 

przez jednego Wykonawcę lub kilku polis przez Wykonawców) łączna wartość ubezpieczenia 

OC nie może być niższa niż wskazana w Rozdz. III ust. 13 niniejszego Zapytania. 

Rozdział VII 

Podwykonawcy: 

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcom. 

2. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie 

zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podania nazw (firm) podwykonawców o ile są 

znane na tym etapie postępowania. W przypadku, gdy Wykonawca nie zamierza powierzyć 

części zamówienia innemu podwykonawcy, informacje o tym należy pominąć. 
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3. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca, o ile są 

już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i 

osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w realizacje zamówienia. Wykonawca jest 

zobowiązany zawiadomić Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa 

w zdaniu poprzednim, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat 

nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizacje robót 

budowlanych. 

4. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy 

z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. 

5. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 

zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, 

jest obowiązany, w trakcie realizacji niniejszego zamówienia na roboty budowlane, do 

przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy 

podwykonawca jest obowiązany dołączyć, zgodę wykonawcy na zawarcie umowy o 

podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. 

6. Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni uważa się za 

akceptacje projektu umowy przez Zamawiającego. 

7. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 

przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej 

zawarcia. 

8. Postanowienia umowy o podwykonawstwo nie mogą być sprzeczne z postanowieniami 

projektu umowy o roboty budowlane stanowiącym załącznik nr 4 do Zapytania lub sprzeczne 

z obowiązującymi przepisami prawa. 

9. Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest 

przedstawienie dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym 

podwykonawcom, biorącym udział w realizacji odebranych robót budowlanych. 

Rozdział VIII 

Opis sposobu przygotowania oferty: 

1. Ofertę należy przygotować wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do zapytania ofertowego 

– formularza ofertowo – cenowego. 

2. Oferta musi być sporządzona w formie pisemnej w języku polskim, oraz wraz z wszystkimi 

załącznikami musi być także podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do 

reprezentowania firmy na zewnątrz. 

3. Zaleca się aby każda zapisana strona składająca się na przedstawioną ofertę (wraz 

z załącznikami) powinna być parafowana, ponumerowana kolejnymi numerami, a oferta 

trwale spięta. 
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4. Jeżeli oferta zawiera informacje, które wg. Wykonawcy stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa 

w rozumieniu przepisów art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji (t.j.: Dz. U. z 2019 poz. 1010 i nast.) i jeżeli  Wykonawca nie później 

niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą być udostępnione oraz wykazał, że 

zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa wówczas informacje takie nie 

będą ujawniane. Informacje te muszą być wyodrębnione w formie osobnego pakietu celem 

zachowania przez Zamawiającego tajemnicy. Pakiet ten ma być wyraźnie oznaczony 

„Tajemnica przedsiębiorstwa – nie udostępniać innym uczestnikom postępowania”. 

Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za niezgodne z niniejszym Zapytaniem 

przygotowanie ww. pakietu przez Wykonawcę. Stosowne zastrzeżenie Wykonawca winien 

złożyć na formularzu ofertowym. W przeciwnym razie cała oferta zostanie ujawniona na 

wniosek każdej zainteresowanej osoby. 

Rozdział IX 

Miejsce i termin składania ofert, otwarcie ofert: 

1. Ofertę cenową należy złożyć w formie pisemnej w siedzibie Zamawiającego w zamkniętej 

kopercie z dopiskiem: 

Nazwa i adres Wykonawcy 

Oferta na: 

Przebudowa Pensjonatu Małopolanka & SPA w Krynicy Zdroju w celu wykorzystania 

zasobów regionalnych Beskidu Sądeckiego w aspekcie prozdrowotnym – ETAP II 

znak postępowania  3/2020 

Nie otwierać przed dniem 15.10.2020 r.  godz. 10:30 

 

w Pensjonacie Małopolanka & SPA w Krynicy Zdroju (33 – 380) , ul. Bulwary Dietla 13, w 

terminie do dnia 15.10.2020 r. do godz. 10:00. 

lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: tomek@malopolanka.eu 

2. Ofertę złożoną w formie elektronicznej należy zaszyfrować hasłem składającym się z 

minimum 8 znaków. 

3. Oferta złożona w formie elektronicznej, która nie została zaszyfrowana nie będzie 

rozpatrywana i brana pod uwagę przy wyborze najkorzystniejszej oferty. 

4. Po terminie składania ofert określonym w niniejszym Zapytaniu należy przesłać za 

pośrednictwem poczty elektronicznej na ww. adres mailowy do godz. 10:10, informację 

zawierającą hasło niezbędne do otwarcia oferty. 

5. Oferty złożone po wymaganym terminie nie będą rozpatrywane. 

6. Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 15.10.2020 r. godz. 10:30 
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7. Miejsce otwarcia ofert: Pensjonat Małopolanka & SPA, ul. Bulwary Dietla 13, 33 – 380 

Krynica Zdrój. 

8. Oferent może przed terminem rozpatrywania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę. 

9. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących 

treści złożonych ofert. 

10. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 

11. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę, zawierającą jedną, jednoznacznie opisaną 

propozycję cenową. Złożenie większej liczby ofert spowoduję odrzucenie wszystkich ofert 

złożonych przez danego Wykonawcę. 

12. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

13. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być wyraźnie oznaczone i parafowane 

przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania firmy. 

14. W przypadku przedłożenia oferty niekompletnej, Zamawiający wezwie Wykonawcę do 

złożenia brakujących dokumentów w wyznaczonym terminie. Jeżeli Wykonawca nie 

przedłoży wymaganych dokumentów w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, 

Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy. 

15. Zamawiający poprawia w ofercie: oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe, 

z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, niezwłocznie 

zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 

Rozdział X 

Dokumenty, jakie Wykonawca powinien załączyć do oferty: 

1. Zamawiający wymaga aby każda oferta zawierała następujące dokumenty: 

a) Wypełniony Formularz ofertowy – wg. załącznika nr 1 do zapytania ofertowego, 

b) Oświadczenie/a o braku powiązań kapitałowych i osobowych z Zamawiającym – wg. 

załącznika nr 2 do zapytania ofertowego, 

c) Wykaz osób – wg. załącznika nr 3 do zapytania ofertowego, wraz z aktualnym 

zaświadczeniem o przynależności do samorządu zawodowego, 

d) Kosztorys ofertowy sporządzony metodą uproszczoną. 

Rozdział XI 

Wykluczenia: 

W celu uniknięcia konfliktu interesów, o zamówienie nie mogą ubiegać się podmioty powiązane 

z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Rozumie się przez to wzajemne powiązania między 

Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego 

lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem 

i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na: 
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a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; 

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 stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 

Rozdział XII 

Termin związania ofertą: 

1. Termin związania ofertą w niniejszym postępowaniu wynosi 30 dni. 

2. 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. 

3. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

Rozdziała XIII 

Kryteria oceny ofert: 

1. Przy wyborze ofert zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich wagami:  

a) cena -  80%  -  sposób oceny: Minimalizacja 

b) okres gwarancji  -  20% -  sposób oceny: Maksymalizacja 

2. Zamawiający dokona oceny złożonych ofert w oparciu o wyżej przedstawione kryteria i ich 

wagi. 

Ofertom przyznane zostaną punkty obliczone następująco: 

a) kryterium – cena: 

(Cn / Cof.b. x 100) x 80% = ilość punktów, gdzie: 

Cn - najniższa cena spośród ofert, 

Cof.b. - cena oferty badanej, 

100 - wskaźnik stały, 

80% - procentowe znaczenie kryterium ceny. 

Oferta spełniająca w najwyższym stopniu wymagania określone w kryterium „cena” otrzyma 

maksymalną ilość 80 punktów. Pozostałym wykonawcom spełniającym wymagania kryterialne 

przypisana zostanie odpowiednio (proporcjonalnie) mniejsza ilość punktów. 
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b) kryterium – okres gwarancji: 

Wykonawca zobowiązany jest podać w ofercie okres gwarancji jaki udzieli na wykonany 

przedmiot zamówienia w miesiącach, licząc od daty odbioru końcowego. Okres gwarancji należy 

podać w pełnych miesiącach. 

Najniższy dopuszczalny okres gwarancji podlegający ocenie – 36 miesięcy,  

Najwyższy okres gwarancji podlegający ocenie – 60 miesięcy. 

(Gof.b. / Gn x 100) x 20% = ilość punktów, gdzie: 

Gof.b. - okres gwarancji oferty badanej, 

Gn      - najwyższy okres gwarancji spośród ofert, 

100  - wskaźnik stały, 

20%  - procentowe znaczenie kryterium okresu gwarancji. 

Oferta spełniająca w najwyższym stopniu wymagania określone w kryterium „okres gwarancji” 

otrzyma maksymalną ilość 20 punktów. Pozostałym wykonawcom spełniającym wymagania 

kryterialne przypisana zostanie odpowiednio (proporcjonalnie) mniejsza ilość punktów. 

Rozdział XIV 

Przesłanki odrzucenia oferty: 

Zamawiający odrzuci ofertę, w następujących sytuacjach: 

1. jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego, 

2. została złożona przez Wykonawcę: 

a) niespełniającego warunków udziału w postępowaniu, określonych w zapytaniu 

ofertowym, 

b) podlegającego wykluczeniu w postępowaniu, z powodów określonych z zapytaniu 

ofertowym, 

3. zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, 

4. jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji, 

5. Wykonawca nie wyraził zgody na przedłużenie terminu związania ofertą, 

6. jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów. 

Rozdział XV 

Opis sposobu obliczenia ceny: 

1. Wykonawca uwzględniając wszystkie wymogi zawarte w niniejszym Zapytaniu Ofertowym, 

powinien w cenie brutto ująć wszelkie koszty niezbędne dla prawidłowego i pełnego 

wykonania przedmiotu zamówienia, a także uwzględnić inne podatki i opłaty. 
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2. Zamawiający przyjął w niniejszym postępowaniu za podstawę rozliczenia za wykonanie 

przedmiotu zamówienia wynagrodzenie ryczałtowe, które musi uwzględniać wszystkie 

wymagania niniejszego Zapytania Ofertowego wraz z załącznikami oraz obejmować wszelkie 

koszty jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi 

przepisami realizacji przedmiotu zamówienia, w tym w szczególności wszystkie koszty 

bezpośrednie i pośrednie związane z poprawnym wykonaniem przedmiotu zamówienia. 

3. Wszystkie koszty, które będą opłacane przez Wykonawcę w ramach realizacji przedmiotu 

zamówienia, muszą być wliczone do ceny oferty złożonej przez Wykonawcę. 

4. Cena musi być podana w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

5. Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia formularza ofertowego i określenia w nim ceny 

brutto z uwzględnieniem wartości podatku VAT oraz określenia wartości netto. 

6. Wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny lub 

pominięcia elementów niezbędnych do wykonania zamówienia,  a wszystkie utrudnienia 

wynikające z warunków realizacji Wykonawca winien uwzględnić w podanej cenie oferty. 

7. Rażąco niska cena: W razie zaistnienia wątpliwości co do wskazanej przez 

Wykonawcę ceny wykonania zamówienia, Zamawiający może zbadać cenę oferty. 

Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na 

Wykonawcy. 

8. Procedura badania rażąco niskiej ceny: 

a) Zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących 

wyliczenia ceny lub kosztu, w 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, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 

października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2018 r. poz. 2177);  

− 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.  

b) W przypadku gdy cena całkowita oferty jest niższa o co najmniej 30 % od:  

− wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, ustalonej 

przed wszczęciem postępowania lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych 

ofert - zamawiający może zwrócić się o udzielenie wyjaśnień, chyba że rozbieżność 

wynika z okoliczności oczywistych, które nie wymagają wyjaśnienia;  

− wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, 

zaktualizowanej z uwzględnieniem okoliczności, które nastąpiły po wszczęciu 

postępowania, w szczególności istotnej zmiany cen rynkowych - zamawiający może 

zwrócić się o udzielenie wyjaśnień w przedmiotowym zakresie. 
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Rozdział XVI 

Informacje o sposobie porozumiewania się z Zamawiającym: 

1. Zapytania, wyjaśnienia, zawiadomienia oraz informacje Zmawiający oraz Wykonawcy 

przekazują listownie lub drogą elektroniczną. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 

informacje winny być kierowane na adres e-mail: tomek@malopolanka.eu.  

2. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekażą zapytania, wyjaśnienia, zawiadomienia oraz 

informacje faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie 

potwierdza fakt ich otrzymania. 

3. Wyjaśnienie treści zapytania ofertowego: 

3.1. Wykonawca może zwrócić się pisemnie do Zamawiającego o wyjaśnienie treści 

niniejszego zapytania ofertowego. Zamawiający udzieli wyjaśnień nie później niż na 2 dni 

przed upływem terminu składania ofert, z zastrzeżeniem pkt. 3.2. poniżej. 

3.2. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego wpłynie do Zamawiającego 

później niż do końca dnia w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania 

ofert lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień lub 

pozostawić wniosek bez rozpoznania. 

3.3. Ewentualna zmiana terminu składania ofert nie powoduje przesunięcia terminu, o którym 

mowa w pkt. 3.2 po upłynięciu którego Zamawiający może pozostawić wniosek  

o wyjaśnienie treści zapytania bez rozpoznania. 

3.4. Zamawiający udzieli odpowiedzi na zapytania związane z prowadzonym postępowaniem 

ofertowym i treść pytań wraz z wyjaśnieniem umieści na stronie internetowej 

https://bazakonkurencyjności.funduszeeuropejskie.gov.pl bez wskazania źródła 

zapytania. 

3.5. Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na 

kierowane do Zamawiającego zapytania w sprawach wymagających pisemności 

postępowania. 

3.6. Zapytanie ofertowe może być zmienione przed upływem terminu składania ofert 

przewidzianym w niniejszym zapytaniu ofertowym. W takim przypadku  

w opublikowanym zapytaniu ofertowym zostanie podana informacja o zmianie, 

zawierająca co najmniej: datę upublicznienia zmienionego zapytania ofertowego, a także 

opis dokonanych zmian w ofertach, jeżeli jest to konieczne z uwagi na zakres 

wprowadzonych zmian, o czym zostaną poinformowani  Wykonawcy. 

4. Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień dotyczących 

postępowania jest: Tomasz Prusak, tel. 502 263 978, e – mail: tomek@malopolanka.eu  

Rozdział XVII 

Informacja o wynikach postępowania: 

mailto:tomek@malopolanka.eu
mailto:tomek@malopolanka.eu
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Niezwłocznie po zakończeniu postępowania Zamawiający zamieści na stronie internetowej 

hhtps://bazakonkurencyjności.funduszeeuropejskie.gov.pl informacje o wyniku postępowania, 

tj.: 

a) wyborze Wykonawcy, lub 

b) odrzuceniu wszystkich złożonych ofert, lub 

c) niezłożeniu żadnej oferty, lub 

d) zakończeniu tego postępowania bez wyboru żadnej z ofert. 

Rozdział XVIII 

Zmiana umowy: 

1. Z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę zostanie zawarta umowa, której wzór 

stanowi odpowiednio załącznik nr 4 do niniejszego Zapytania Ofertowego. 

2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie 

pisemnej pod rygorem nieważności poprzez sporządzenie i podpisanie przez obie strony 

aneksu do umowy. 

3. Dopuszczalne będą zmiany umowy, wynikające w szczególności z:  

a) zmiany jakichkolwiek rozporządzeń i przepisów i innych dokumentów, w tym 

dokumentów programowych Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego, 

mających wpływ na realizację umowy, 

b) zmiany terminu realizacji robót z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, m in.: 

− z powodu działania siły wyższej, tj.: nadzwyczajnym, nagłym i niespodziewanym 

zdarzeniem zewnętrznym, niezależnym od woli Wykonawcy, którego Wykonawca nie 

mógł przy zachowaniu należytej staranności uniknąć bądź przezwyciężyć tego 

zdarzenia lub jego skutków, co Wykonawca winien udowodnić za pomocą 

odpowiednich dokumentów lub oświadczeń. 

− w sytuacji gdy wystąpią niemożliwe do przewidzenia niekorzystne warunki 

atmosferyczne, uniemożliwiające prawidłowe wykonanie robót określonych umową, 

w szczególności z powodu technologii realizacji prac, wymogów określonych 

normami lub przepisami prawa, które wymagają konkretnych warunków 

atmosferycznych;  

− z powodu wystąpienia sytuacji epidemicznej/pandemicznej, mającej bezpośredni 

wpływ na możliwość wykonania zamówienia w terminie określonym w niniejszej 

umowie, co Wykonawca winien udowodnić za pomocą odpowiednich dokumentów 

lub oświadczeń. 

Zmiana terminów określonych umową będzie jednak dopuszczalna tylko, w przypadku 

gdy konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za 

które Wykonawca ponosi odpowiedzialność. Fakt ten musi zostać zgłoszony 

Zamawiającemu. Następnie zostanie sporządzony stosowny aneks do umowy. 

c) zmiany terminu płatności;  
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d) zmiany organizacyjnej polegającej na zmianie osób, podwykonawców, grup wykonawców 

i innych podmiotów współpracujących przy realizacji zamówienia pod warunkiem, że ich 

uprawnienia, potencjał ekonomiczny, wykonawczy i doświadczenie nie są gorsze od tych, 

jakie posiadają podmioty zamieniane. Zmiany te mogą nastąpić z przyczyn 

organizacyjnych pod warunkiem, że osoby podwykonawcy, grupy wykonawców i innych 

podmiotów spełniają wszystkie wymogi wynikające z zapytania ofertowego i złożonej 

oferty;  

e) zmiany wynagrodzenia (zmiany urzędowej stawki podatku VAT, uzasadnienia 

ekonomicznego i/lub technicznego, ograniczenia zakresu robót, zmiany umówionego 

zakresu robót);  

f) zmiany umówionego zakresu robót – w przypadku koniecznych lub uzasadnionych zmian 

w dokumentacji projektowej powstałych z przyczyn niemożliwych do przewidzenia, 

konieczności lub techniczno - ekonomicznej zasadności zastosowania materiałów i 

urządzeń równoważnych, konieczności wykonania rozwiązań równoważnych 

wynikających z uwarunkowań technologicznych lub użytkowych, ograniczenia 

finansowego po stronie Zamawiającego z przyczyn od niego niezależnych). 

4. Umowa może ulec zmianie tylko w zakresie, w jakim okoliczności określone powyżej będą 

pozostawały w adekwatnym związku przyczynowym z terminem wykonania umowy, 

sposobem wykonania umowy lub wysokością wynagrodzenia Wykonawcy. 

Rozdział XIX 

Wadium: 

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 

Rozdział XX 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy: 

1. Wykonawca zamówienia przed zawarciem umowy wniesie zabezpieczenie należytego 

wykonania umowy w wysokości 5 % ceny całkowitej podanej w ofercie /brutto/, celem 

pokrycia ewentualnych roszczeń z tytułu nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy. 

2.  Wykonawca zobowiązany będzie wnieść zabezpieczenie najpóźniej z dniem zawarcia umowy. 

3.  Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione w jednej lub kilku 

z następujących form: 

a) pieniądzu, 

b) poręczeniu bankowym lub poręczeniu spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, 

z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, 

c) gwarancji bankowej, 

d) gwarancji ubezpieczeniowej, 

e) poręczeniu udzielonym 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 (j.t.: 

Dz. U. z 2018 r.,  poz. 110). 
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4.  Zabezpieczenie wniesione w formie poręczenia bankowego i poręczenia udzielonego przez 

podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5  pkt. 2 ustawy z 09.11.2000r. o utworzeniu 

Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2000 r. Nr 109, poz. 1158), gwarancji 

bankowej lub ubezpieczeniowej winno gwarantować wypłatę należności w zakresie 

określonym w umowie w sposób nieodwołalny, bezwarunkowy i na pierwsze żądanie 

Zamawiającego. 

5. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w innych formach niż 

wymienione w ust. 3. 

6. Wykonawca zadeklaruje formę wpłacenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

w formularzu ofertowym. 

7. W przypadku, gdy zabezpieczenie, będzie wnoszone w formie innej niż pieniądz, 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do akceptacji projektu ww. dokumentu. 

8. Zabezpieczenie w formie pieniężnej należy wpłacić na wskazany rachunek bankowy 

Zamawiającego: 25 1050 1722 1000 0090 3099 4470 prowadzony przez Bank ING Bank 

Śląski S. A. 

9.  W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na 

jedną lub kilka, o których mowa w ust. 3. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana 

z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wartości. 

10. Zamawiający zwróci 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia 

i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane, tj. od daty wystawienia (bez uwag) 

protokołu odbioru końcowego dla całości robót (w tym potwierdzenia usunięcia wad 

stwierdzonych przy odbiorze końcowym). 

11.  Zamawiający pozostawi kwotę na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady 

w wysokości 30% zabezpieczenia należytego wykonania umowy, którą zwróci nie później niż 

w terminie 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady. 

Rozdział XXI 

Pozostałe informacje: 

1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość: 

1.1. zmiany zapytania ofertowego przed upływem terminu składania ofert, 

1.2. zakończenia postępowania bez wyboru żadnej z ofert, bez podania przyczyny, 

1.3. odwołania postępowania do momentu złożenia ofert, 

1.4. unieważnienia postępowania (tzn. postępowanie uznaje się za nierozstrzygnięte), jeśli: 

a) nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu, 

b) cena oferty najkorzystniejszej przekroczy kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć 

na sfinansowanie zamówienia, chyba, że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny 

najkorzystniejszej oferty, 




