Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Republika
Czeska-Polska 2014-2020 z budżetu państwa Rzeczypospolitej Polskiej oraz ze środków własnych

Ćwiklice, dnia 30.07.2021r.
ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAMÓWIENIE, KTÓREGO WARTOŚĆ BEZ PODATKU
OD TOWARÓW I USŁUG JEST MNIEJSZA NIŻ 130 000 ZŁOTYCH
Zamawiający
Rzymsko-Katolicka Parafia p.w. Świętego Marcina w Ćwiklicach
ul. Zawadzkiego 9
43-229 Ćwiklice
NIP: 6381480973
zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości szacunkowej
przekraczającej 50.000.00 PLN netto, na:
„PRACE KONSERWATORSKIE PRZY ZABYTKU NIERUCHOMYM KOŚCIÓŁ
P.W. ŚW MARCINA W ĆWIKLICACH – WEDŁUG PROGRAMU PRAC
KONSERWATORSKICH DLA KAMIENNYCH TABLIC PIERWOTNIE ZAMYKAJĄCYCH
KRYPTY, 10 PŁASKORZEŹB ORAZ KAMIENNYCH DASZKÓW Z OGRODZENIA
Z KOŚCIOŁA P.W. ŚW. MARCINA W ĆWIKLICACH”
I.

Przedmiot zamówienia:

Prace konserwatorskie przy zabytku nieruchomym - Kościół p.w. Św. Marcina w Ćwiklicach
– według programu prac konserwatorskich dla kamiennych tablic pierwotnie zamykających
krypty, 10 płaskorzeźb oraz kamiennych daszków z ogrodzenia z Kościoła pw. Św. Marcina
w Ćwiklicach.
Zakres robót został szczegółowo określony w zatwierdzonym przez Śląskiego Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków programie prac konserwatorskich – załącznik nr 8 do zapytania
ofertowego.
Prace należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami dotyczącymi
przedmiotu zamówienia, w szczególności zgodnie z ustawą z 23 lipca 2003 r. o ochronie
zabytków i opiece nad zabytkami. Prace obejmować będą m.in. czyszczenie zabytkowych
płaskorzeźb i płyt nagrobnych, impregnacje i kitowanie płaskorzeźb, hydrofobizację
płaskorzeźb, demontaż zniszczonych daszków z piaskowca, czyszczenie dobrze
zachowanych elementów daszków, impregnacja i kitowanie oraz montaż nowych elementów
daszków.
Parametry elementów przedmiotu zamówienia:
L.p. Rodzaj powierzchni
Powierzchnia w dm3
1
Dziesięć płaskorzeźb z wnęk słupków ogrodzenia
1535
kościoła Św. Marcina w Ćwiklicach
2
Dwie kamienne płyty z XVIII w pochodzące z krypt
306
w kościele obecnie eksponowane we wnękach
słupków ogrodzenia
3
Kamienne daszki pokrywające słupki ogrodzenia
8700
Kod CPV zamówienia:
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
45453100-8 Roboty renowacyjne
50800000-3 Różne usługi w zakresie napraw i konserwacji
92521200-1 Usługi ochrony wystaw i eksponatów
92521220-7 Usługi ochrony eksponatów
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Okres gwarancji na wykonane prace konserwatorskie – 24 miesiące od daty podpisania
protokołu odbioru końcowego prac przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
II.

Termin realizacji umowy

Termin realizacji przedmiotu umowy: do 30.04.2022.
Wynagrodzenie wypłacone będzie w ciągu 14 dni od daty wpływu prawidłowo wystawionej
faktury/rachunku, po dokonaniu odbioru wykonanych prac przez Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków oraz po podpisaniu protokołu odbioru końcowego prac, na rachunek
bankowy wskazany przez Wykonawcę.

III.

Informacja o możliwości korzystania z usług podwykonawców

Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy na zasadach
ogólnych, określonych w art. 647¹ Kodeksu cywilnego.
Wyjaśnienia do treści zapytania ofertowego:
Treści pytań Wykonawców dotyczące zapytania ofertowego wraz z wyjaśnieniami
Zamawiającego zostaną opublikowane w Bazie konkurencyjności oraz na stronie internetowej
Zamawiającego.
IV.

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich
spełnienia

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
a) posiadają uprawnienia do wykonania przedmiotu zamówienia – warunek zostanie
spełniony, jeśli wykonawca przedłoży aktualny wydruk z KRS lub wydruk z CEIDG lub
inny dokument potwierdzający posiadanie uprawnień do wykonywania określonej
działalności;
b) posiadają wiedzę i doświadczenie - warunek zostanie spełniony, jeśli wykonawca
wykaże, że w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie
co najmniej trzy realizacje polegające na konserwacji i/lub restauracji elementów
kamiennych;
c) dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia - warunek zostanie spełniony
jeśli wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował co najmniej jedną
osobą wyznaczoną do realizacji zamówienia, legitymującą się dyplomem magistra
sztuki w zakresie konserwacji i restauracji rzeźby;
d) posiadają potencjał techniczny do realizacji przedmiotu zamówienia - warunek zostanie
spełniony, jeśli wykonawca złoży stosowne oświadczenie;
e) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej realizację zamówienia
- warunek zostanie spełniony, jeśli wykonawca złoży stosowne oświadczenie;
f) nie są podmiotami powiązanym z zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez
powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między
beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu
beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane
z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające
w szczególności na:
• uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
• posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika
z przepisów prawa;
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•

pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika;
• pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa
w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w
linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli - warunek zostanie
spełniony, jeśli wykonawca złoży stosowne oświadczenie;
g) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na
podstawie art. 108 Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11.09.2019r - warunek
zostanie spełniony, jeśli wykonawca złoży stosowne oświadczenie;
h) w celu dokonania oceny spełnienia powyższych warunków udziału Zamawiający
wymaga, aby Wykonawcy dołączyli do oferty:
− oświadczenie potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu –
wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do zapytania ofertowego;
− aktualny wydruk z KRS lub wydruk z CEIDG lub inny dokument potwierdzający
posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności;
− dowody potwierdzające, że prace polegające na konserwacji i/lub restauracji
elementów kamiennych zostały wykonane należycie, w szczególności zawierające
informacje o tym, czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami i prawidłowo
ukończone; dowodami tymi mogą być:
• referencje,
• inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane
były wykonywane,
− dowody potwierdzające, że osoby skierowane do realizacji zamówienia spełniają
warunek;
− oświadczenie w/s powiązań kapitałowych – załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.
Ocena spełniania warunków udziału w niniejszym postępowaniu dokonana zostanie
w oparciu o przedłożone dokumenty, zgodnie z regułą „spełnia/nie spełnia”.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunku udziału
w postępowaniu wskazane w pkt. II oraz w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego
złożą wypełniony formularz ofertowy ( wzór formularza ofertowego stanowi załącznik
nr 1 do zapytania ofertowego) wraz z wymaganymi załącznikami.
V.

Kryteria oceny oferty oraz informacja o wagach procentowych przypisanych
do poszczególnych kryteriów oceny oferty

Kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej będzie cena brutto – 100 pkt.
VI.

Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie kryterium oceny oferty

Wykonawca poda w ofercie, całkowitą cenę oferty brutto.
Podana
cena
musi
obejmować
wszystkie
koszty
realizacji
z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków (także od towarów i usług).

zamówienia

Cena musi być podana w polskich złotych.
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie kierować się następującym
kryterium:
CENA OFERTY – 100 pkt. - waga kryterium wyrażona w punktach
Maksymalna ilość punktów, która może być przyznana w tym kryterium to 100 pkt. Otrzyma ją
oferta z najniższą ceną brutto, a każda następna odpowiednio mniej zgodnie ze wzorem:
najniższa zaoferowana cena brutto
Liczba przyznanych punktów = ----------------------------------------------------- x 100
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cena ocenianej oferty brutto
Ocena będzie dokonana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Zamawiający udzieli zamówienia temu Wykonawcy, którego oferta nie zostanie odrzucona
i uzyska największą ilość punktów w kryterium „cena”.
Za ofertę najkorzystniejszą będzie uznana oferta, która nie podlega odrzuceniu i przy
uwzględnieniu powyższych kryteriów otrzyma najwyższą punktację.
Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej, z uwagi na to że dwie lub więcej ofert
przedstawiają taki sam bilans ceny, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te
oferty, do złożenia w określonym terminie ofert dodatkowych, przy czym oferty dodatkowe nie
mogą być złożone na kwoty wyższe niż pierwotne oferty.
VII.

Sposób przygotowania oferty

Ofertę należy sporządzić na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania
ofertowego. Każdy Wykonawca może przedstawić tylko jedną ofertę.
Dopuszcza się składanie ofert wyłącznie w języku polskim.
Oferta powinna zawierać:
− formularz ofertowy sporządzony wg wzoru stanowiącego załącznik
nr 1 do zapytania ofertowego,
− oświadczenie potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu –
wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do zapytania ofertowego;
− aktualny wydruk z KRS lub wydruk z CEIDG lub inny dokument potwierdzający
posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności;
− dowody potwierdzające, że prace polegające na konserwacji i/lub restauracji
elementów kamiennych zostały wykonane należycie, w szczególności zawierające
informacje o tym, czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa
i prawidłowo ukończone; dowodami tymi mogą być:
• referencje,
• inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane
były wykonywane,
− dowody potwierdzające, że osoby skierowane do realizacji zamówienia spełniają
warunek;
− oświadczenie w/s powiązań kapitałowych – załącznik nr 3 do zapytania ofertowego;
− parafowany wzór umowy – załącznik nr 2 do zapytania ofertowego;
− klauzula informacyjna – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do zapytania
ofertowego.
Wszystkie wymagane dokumenty muszą być złożone w formie oryginału lub kopii
poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
Ofertę, według wyboru Wykonawcy, należy sporządzić:
− w formie pisemnej, opatrzonej własnoręcznym podpisem; ofertę wraz ze wszystkimi
załącznikami należy umieścić w nieprzezroczystym, zamkniętym opakowaniu,
uniemożliwiającym odczytanie zawartości bez uszkodzenia tego opakowania,
zaadresowanym do Zamawiającego na jego adres i opatrzonym danymi
Wykonawcy oraz z opisem:
„NIE OTWIERAĆ – PRZED GODZ. …....00
POSTĘPOWANIE O WARTOŚCI MNIEJSZEJ NIŻ 130 000 ZŁOTYCH „PRACE KONSERWATORSKIE PRZY ZABYTKU NIERUCHOMYM - KOŚCIÓŁ
P.W. ŚW MARCINA W ĆWIKLICACH – WEDŁUG PROGRAMU PRAC
KONSERWATORSKICH
DLA
KAMIENNYCH
TABLIC
PIERWOTNIE
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ZAMYKAJĄCYCH KRYPTY, 10 PŁASKORZEŹB ORAZ KAMIENNYCH
DASZKÓW Z OGRODZENIA Z KOŚCIOŁA P.W. ŚW. MARCINA W ĆWIKLICACH”
lub
−

VIII.

w postaci elektronicznej; oferta może być w takim przypadku podpisana podpisem
kwalifikowanym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
Odrzucenie oferty

Zamawiający zastrzega sobie prawo wezwania Wykonawców do złożenia wyjaśnień
lub uzupełnień złożonych ofert w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie.
Oferty będą podlegały odrzuceniu, jeżeli:
− treść oferty nie odpowiada treści zapytania ofertowego;
− oferta złożona przez oferenta nie spełnia wymogów określonych w zapytaniu ofertowym;
− oferta została złożona po wyznaczonym terminie;
− oferta została złożona przez oferenta podlegającego wykluczeniu w związku z istnieniem
powiązań osobowych lub kapitałowych. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie
się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania
zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta
czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą,
polegające w szczególności na:
• uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
• posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika
z przepisów prawa;
• pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika;
• pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa
w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia
w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Potwierdzeniem braku powiązań kapitałowych lub osobowych jest złożenie przez oferenta
oświadczenia o braku występowania w/w powiązań na ofercie. Wzór oświadczenia stanowi
załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.
IX.

Termin i miejsce składania ofert

Termin składania ofert upływa w dniu 16.08.2021 r. o godz. 15:00.
Ofertę, według wyboru Wykonawcy, należy złożyć:
− w formie pisemnej – zamkniętą i opisaną kopertę zawierającą ofertę należy złożyć
w kancelarii parafialnej Rzymskokatolickiej Parafii p.w. Św. Marcina w Ćwiklicach,
ul. Zawadzkiego 9
lub
- w postaci elektronicznej – za pośrednictwem Bazy konkurencyjności, link:
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ .
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17.08.2021 r. o godz. 16:00 w kancelarii parafialnej
Rzymskokatolickiej Parafii p.w. Św. Marcina w Ćwiklicach, ul. Zawadzkiego 9.
Informacja o wyniku postępowania ( wybranym wykonawcy ) zostanie upubliczniona w bazie
konkurencyjności oraz na stronie internetowej Zamawiającego.
Zapytanie ofertowe jest dostępne w Bazie Konkurencyjności pod adresem:
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/.
Oferty złożone po terminie wskazanym w Zapytaniu ofertowym nie będą rozpatrywane.
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X.

Określenie warunków umowy i jej istotnych zmian

Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia
na warunkach określonych we wzorze umowy (załącznik nr 2 do zapytania ofertowego )
Zamawiający przewiduje możliwości wprowadzenia zmian postanowień zawartej umowy
w przypadkach i zakresach określonych w wyżej wskazanym wzorze umowy.
XI.

Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
XII.

Informacja o możliwości składania ofert wariantowych

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
XIII.

Informacja o planowanych zamówieniach uzupełniających

Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających.
XIV.

Unieważnienie postępowania

Zamawiający unieważnieni postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia
w następujących przypadkach:
− jeżeli nie zostanie złożona żadna oferta;
− jeżeli wszystkie oferty zostaną odrzucone z powodów nie spełniania warunków udziału
w postępowaniu;
− jeżeli cena najkorzystniejszej oferty, która spełni warunki Zamawiającego i uzyska
największą ilość punktów, przewyższy kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć
na jego realizację.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty lub o unieważnieniu postępowania
zostanie opublikowane w Bazie konkurencyjności oraz na stronie internetowej
Zamawiającego.
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest zgodnie z zasadą
konkurencyjności opisaną w „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków
w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu
Społecznego oraz Funduszu Spójności na Lata 2014-2020” z dnia 20 grudnia 2020 r.
XV.

Uwagi końcowe

Zamawiający informuje, iż uzyskał dofinansowanie na realizację zamówienia z programu
INTERREG V-A Republika Czeska-Polska 2014-2020.
Niniejsze zaproszenie do składania ofert nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy prawo
zamówień publicznych.
XVI.

Kontakt w sprawie postępowania

Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami:
Sylwester Suchoń – proboszcz
tel. 602-620-566
email: gryzik@wp.pl
XVII.

Załączniki do zapytania ofertowego:
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•
•
•
•
•
•
•
•

Formularz ofertowy – załącznik nr 1
Wzór umowy – załącznik nr 2
Wzór oświadczenia o braku powiązań osobowych lub kapitałowych – załącznik
nr 3
Wzór
oświadczenia
potwierdzającego
spełnienie
warunków
udziału
w postepowaniu – załącznik nr 4
Klauzula informacyjna – załącznik nr 5
Wpis do rejestru zabytków - załącznik nr 6
Pozwolenie konserwatorskie – załącznik nr 7
Program prac konserwatorskich – załącznik nr 8

