ZAPYTANIE OFERTOWE (BZP/271/11/2019)
z dnia 12.04.2019 roku
dotyczy zadania inwestycyjnego „Prace remontowo – konserwatorskie kapliczki p.w. Matki Bożej Śnieżnej
„Na Studzience” w Myślenicach pełniącej funkcje kultu i tradycji”

1. Nazwa i dane Beneficjenta:
Parafia Rzymskokatolicka p.w. Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Myślenicach
ul. Królowej Jadwigi 5
32 – 400 Myślenice
Niniejsze postępowanie w sprawie wyboru przez beneficjenta wykonawcy niniejszego zadania prowadzi na
podstawie Porozumienie z dnia 11.04.2019r.:
Gmina Myślenicach
ul. Rynek 8/9
32-400 Myślenice
Kontakt:
Urząd Miasta i Gminy Myślenice
Biuro Zamówień Publicznych
e-mail: bzp@myslenice.pl
zwany dalej Realizującym
2. Tryb udzielania zamówienia:
a) Postępowanie oraz wybór wykonawcy robót dokonany będzie w trybie konkurencyjnego wyboru
wykonawców zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z
dnia 14 lutego 2018r. w sprawie wyboru wykonawców zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo –
finansowym operacji oraz warunków dokonywania zmniejszenia kwot pomocy oraz pomocy technicznej
(Dz.U. 2018.396)
b) Beneficjent nie jest podmiotem zobowiązany do udzielania zamówień publicznych na zasadach
określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2014 r. prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2018r. poz.
1985 ze zmianami).
c) Zamówienie podlega dofinansowaniu w ramach konkursu współfinansowanego ze środków Europejskiego
Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW na lata 2014-2020, Poddziałanie
19.2. „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez
społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego
PROW 2014-2020 w zakresie innym niż podejmowanie działalności gospodarczej z wyłączeniem projektów
grantowych.
d) Beneficjent zastrzega sobie możliwość zakończenia postępowania bez wyboru żadnej oferty.

3. Opis zadania:
a) Przedmiotem niniejszego zamówienia pn. „Prace remontowo – konserwatorskie kapliczki p.w. Matki
Bożej Śnieżnej „Na Studzience” w Myślenicach pełniącej funkcje kultu i tradycji” jest wykonanie
robót konserwatorsko - budowlanych określonych w szczególności i programie prac konserwatorskich
stanowiącym element opisu przedmiotu zamówienia.
b) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został zawarty w załączniku nr 4. W związku z
ograniczeniami technicznymi portalu publikacji ogłoszeń ARiMR opis przedmiotu zamówienia w został
zamieszczony na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Myślenice

http://www.myslenice.pl/samorzad/urzad/zamowienia-publiczne w zakładce oznaczonej numerem
postępowania BZP/271/11/2019.
c) Realizacja przedmiotu zamówienia winna przebiegać zgodnie z warunkami realizacji zawartymi we
wzorze umowy – stanowiącym załącznik nr 3.
Zamawiający będzie żądał najpóźniej w dniu zawarcia umowy wniesienia zabezpieczenia należytego
wykonania umowy w wysokości 10% wartości ceny oferty (brutto). Zabezpieczenie może być wniesione
w następującej formie: pieniężnej, gwarancji ubezpieczeniowej lub gwarancji bankowej.
d) Określenie zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
45212361-4 45262710-1 -

Roboty budowlane w zakresie kościołów
Konserwacja fresków;

e) Okres gwarancji jakości oraz okres rękojmi na wykonane roboty wynosi nie mniej niż 60 miesięcy, z
zastrzeżeniem, że Wykonawcy mogą udzielić Beneficjentowi dłuższej gwarancji i rękojmi zgodnie ze
złożoną ofertą. Gwarancja i rękojmia rozpoczyna swój bieg w dniu następnym po wydaniu pozwolenia
na użytkowanie.
f) W przypadku wystąpienia w opisie przedmiotu zamówienia odniesień do znaków towarowych,
patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu charakteryzującego produkty należy je
czytać wraz określeniem „lub równoważne”. Beneficjent dopuszcza składanie ofert równoważnych, a
wszelkie towary określone w dokumentacji, pochodzące od konkretnych producentów, określają
minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać towary, aby spełnić
wymagania stawiane przez Beneficjenta. Poprzez zapis, dot. minimalnych parametrów jakościowych
wymagań, Beneficjent rozumie wymagania towarów zawarte w ogólnie dostępnych źródłach,
katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta,
ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Beneficjenta w stosunku do określonego
rozwiązania. Beneficjent przy opisie przedmiotu zamówienia wskazując oznaczenie konkretnego
producenta (dostawcy) lub konkretny produkt, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o
parametrach jakościowych i cechach użytkowych co najmniej na poziomie parametrów wskazanego
produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych parametrach lub lepszych. Posługiwanie
się nazwami producentów/ produktów ma wyłącznie charakter przykładowy. Wykonawca, który
zastosował produkt równoważny, ma obowiązek wskazać, jakie materiały lub urządzenia zostały
zamienione, i określić, jakie materiały i urządzenia w ich miejsce proponuje, podając ich parametry
techniczne wykazując równoważność oferowanego rozwiązania.

4. Sposób składania oferty:
Ofertę należy złożyć w następujący sposób:
▪ osobiście w Urząd Miasta i Gminy Myślenice, ul. Rynek 8/9, 32-400 Myślenice, Dziennik Podawczy (Sala
obsługi, blok C, parter), godziny urzędowania pn 7:30 – 17:00, wt-pt: 7.30-15.30.
▪ pocztą tradycyjną na adres Urząd Miasta i Gminy Myślenice, ul. Rynek 8/9, 32-400 Myślenice.
Oferty należy składać do 29.04.2019r. do godziny 10:00. Oferty, które wpłyną po upływie tego terminu nie będą
rozpatrywane.
Na kopercie zawierającej ofertę winien się znaleźć, oprócz nazwy i adresu Wykonawcy dopisek „Oferta
Kapliczka”

5. Warunki udziału w postępowaniu

Beneficjent określa szczegółowe warunki udziału w postępowaniu:
O postępowanie może ubiegać się Wykonawca (lub grupa wykonawców – konsorcjum, spółka cywilna), który
oświadczy, że:
1.
wykonał w okresie pięciu lat przed dniem składania ofert przynajmniej trzy parce konserwatorskie z
których każda była prowadzona w obiekcie wpisanym do rejestru zabytków i obejmowała swoim
zakresem co najmniej konserwację polichromii, malowideł czy obrazów. Ocena tego warunku
dokonana będzie na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia znajdującego się w
załączniku nr 2 i złożonego poświadczenia wykonania zamówienia spełniającego niniejszy warunek.
Poświadczeniem może być protokół odbioru podpisany przez obie strony oraz Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków lub inny dokument w którym Wojewódzki Konserwator Zabytków potwierdzi
prawidłowe wykonanie prac.
2.
spełnia warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Kultury i dziedzictwa Narodowego z dnia 2
sierpnia 2018r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań
konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz
robót budowlanych, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru
zabytków, a także badań archeologicznych i poszukiwań zabytków (Dz.U. z 2018r. poz. 1609)
6. Sposób obliczenia ceny:

1. Zaoferowana cena musi być wyrażona jako cena brutto i netto w złotych polskich, wraz z wszelkimi kosztami
Wykonawcy oraz stawką VAT wg obowiązujących przepisów na dzień sporządzenia oferty.
2. Cena powinna zawierać wszystkie elementy kosztotwórcze, w tym w szczególności koszt realizacji inwestycji
obliczone w oparciu o dokumentacje projektową i pozostałe dokumenty postępowania.
3. Ceny oferty jest ceną za wykonanie prac będących przedmiotem niniejszego postępowania.
7. Odrzucenie ofert
1. Oferta podlega odrzuceniu w przypadku, gdy:
1) jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego lub
2) została złożona przez podmiot:
a) niespełniający warunków udziału w postępowaniu w sprawie wyboru przez beneficjenta wykonawcy
danego zadania ujętego w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji określonych w zapytaniu
ofertowym lub
b) powiązany osobowo lub kapitałowo z beneficjentem lub osobami, o których mowa w art. 43a ust. 4
ustawy, lub
3) została złożona po terminie składania ofert określonym w zapytaniu ofertowym.
2. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe, o których mowa w ust. 1 pkt 2 pp. b) rozumie się wzajemne
powiązania między Beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu
Beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu Beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i
przeprowadzaniem procedury wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
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.
3. Beneficjent wymaga złożenia przez Wykonawcę oświadczenia - stanowiącego załącznik nr 2 do Zapytania
ofertowego.

8. Termin realizacji zamówienia:

Beneficjent oczekuje wykonania zamówienia w terminie do dnia 10 sierpnia 2019 roku (okres realizacji). Okres
rozliczeniowy wynosi 30 dni (okres po odebraniu całości prac do momentu ostatecznego rozliczenia umowy).
9. Kryteria oceny oferty oraz sposobu przyznawania punktacji:
1. Cena brutto – waga kryterium: 100%
Beneficjent obliczy wartość kryterium ceny wg wzoru:
Wartość kryterium = [(cena brutto oferty najtańszej) / (cena brutto oferty ocenianej)] x 100

10. Ofert częściowe, oferty wariantowe
Beneficjent nie dopuszcza składania ofert częściowych – oferty takie zostaną odrzucone.
Beneficjent nie dopuszcza składania ofert wariantowych – oferty takie zostaną odrzucone.
11. Oferta musi zawierać następujące elementy:

1. Formularz oferty na wzorze stanowiącym Załącznik nr 1 wraz z kosztorysem ofertowym.
2. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - Załącznik nr 2.
3. Poświadczenie, o którym mowa w ust. 5 niniejszego zapytania ofertowego.
12. Informacja o sposobie przygotowania oferty
1. Oferta musi być sporządzona w formie pisemnej. Nie dopuszcza się złożenia oferty w postaci elektronicznej
2. Oferta, jak również wszystkie oświadczenia, wykazy i inne dokumenty, stanowiące integralną część oferty
(Załączniki), muszą być podpisane przez Wykonawcę, zgodnie z uprawnieniem do występowania w obrocie
prawnym w imieniu Wykonawcy.
3. Formularz ofertowy, kosztorys ofertowy oraz oświadczenia, stanowiące integralną część Oferty, muszą być
przedstawione w formie oryginału, wszystkie inne dokumenty składane przez Wykonawcę w ofercie mogą
być złożone w postaci kserokopii poświadczonej przez upoważnionego Przedstawiciela Wykonawcy „za
zgodność z oryginałem” (podpis i data poświadczenia).
4. Ewentualne dokumenty sporządzone w języku obcym mogą być złożone wyłącznie wraz z ich tłumaczeniem
na język polski.
5. Wszelkie zmiany naniesione przez Wykonawcę w treści oferty, muszą być parafowane przez osobę
podpisującą ofertę. Poprawki mogą być dokonane wyłącznie poprzez przekreślenie błędnego zapisu oraz
naniesienie obok zapisu przekreślonego – zapisu poprawnego.
6. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia składania ofert.

13. Dodatkowe informacje
1. Beneficjent poinformuje za pośrednictwem strony www.portalogloszen.armir.gov.pl o wyborze wykonawcy
lub odrzuceniu wszystkich ofert lub niezłożeniu żadnej oferty lub zakończeniu postępowania bez wyboru
oferty.
2. Umowa zostanie zawarta z wybranym Wykonawcą.
3. Koszt przygotowania oferty ponosi wyłącznie Wykonawca.
4. Beneficjent zastrzega sobie, że wybór najkorzystniejszej oferty nie stanowi zawarcia umowy zgodnie z
przepisami kodeksu cywilnego dotyczącymi przyjęcia oferty. Wybrany Wykonawca zostanie zaproszony przez

Beneficjenta do podpisania umowy w terminie nie dłuższym niż do 30 dni od dnia składania ofert i na
warunkach określonych w ofercie.
5. Jeśli Wykonawca, którego oferta została wybrana odmówi zawarcia umowy lub zawarcie umowy stanie się
niemożliwe z przyczyn leżących po jego stronie, Beneficjent dokona wyboru oferty najkorzystniejszej z pośród
pozostałych ofert.
6. Wzór umowy stanowi załącznik nr 3 do zapytania. Beneficjent dopuszcza zmiany umowy wyłącznie w
sytuacjach i na warunkach określonych we wzorze umowy. Nie dopuszcza się istotnych zmian umowy. Przy
czym przez istotną zmianę umowy rozumie się zmianę, która wprowadzona w treść wybranej oferty
spowodowała by zmianę tej oferty, w wyniku, której wybrana oferta straciłaby status najkorzystniejszej lub
podlegała by odrzuceniu.
7. Dane osób biorących udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowania:
a) Wykaz osób do zaciągania zobowiązań w imieniu Beneficjenta - Parafia Rzymskokatolicka p.w.
Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Myślenicach – ks. Zdzisław Balon;
b) Wykaz osób reprezentujących w imieniu Realizującego – Gmina Myślenice - Urząd Miasta i Gminy
Myślenice - Jarosław Szlachetka;
c) Osoba prowadząca postępowanie ze strony Realizującego - Bogdan Pacek.

14. Klauzula informacyjna RODO
1) 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:
▪

administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Beneficjent – Gmina Myślenice ul. Rynek 8/9, 32-400
Myślenice

▪

inspektorem ochrony danych osobowych u Beneficjenta jest Krzysztof Dybeł, kontakt: adres e-mail:
iod@myslenice.pl;

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z
postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Prace remontowo – konserwatorskie kapliczki
p.w. Matki Bożej Śnieżnej „Na Studzience” w Myślenicach pełniącej funkcje kultu i tradycji”
▪

(Nr Zamówienia BZP.271.11.2019), prowadzonym w trybie konkurencyjnego wyboru ofert, na podstawie
rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lutego 2018r. w sprawie wyboru wykonawców
zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo – finansowym operacji oraz warunków dokonywania zmniejszenia
kwot pomocy oraz pomocy technicznej (Dz.U. 2018.396);

▪

odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 47 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju
obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów
Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U.2018.627 t.j.);

▪

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania, a
jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

▪

obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest
wymogiem ustawowym określonym w przepisach, związanym z udziałem w postępowaniu; konsekwencje
niepodania określonych danych wynikają mogą skutkować odrzuceniem oferty;

▪

w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

▪

posiada Pani/Pan:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

▪

- 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 **;
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
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.

Wyjaśnienia:
*

Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania ani
zmianą postanowień umowy oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
**
Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do
przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw
innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub
państwa członkowskiego.

Wykaz załączników:
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy
Załącznik nr 2 – Oświadczenie
Załącznik nr 3 – Wzór umowy
Załącznik nr 4 – Dokumentacja projektowa
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