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PFiZP 271.3.AG.2022 

   Stawiszyn dnia  27.06.2022r 

GMINA I MIASTO STAWISZYN 

ul. Szosa Pleszewska 3,  

62-820 Stawiszyn 

 

ZAPYTANIA OPERTOWEGO 

 

Burmistrz Stawiszyna ( Zamawiający) zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu pn.: 

„Termomodernizację budynku  ul. Kaliska 14 wraz z remontem pomieszczeń” 

I. Opis przedmiotu zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest termomodernizacja budynku ul. Kaliska 14 wraz                         

z remontem pomieszczeń. 

Przedmiotowe zamierzenie budowlane zlokalizowane jest na terenie gminy Stawiszyn,           

 ulica Kaliska 14 w miejscowości Stawiszyn, województwo Wielkopolskie. 

Zakres inwestycji obejmuje między innymi następujące roboty: 

- Roboty przygotowawcze 

- Obsługa budowy 

- Roboty rozbiórkowe 

- Roboty ziemne  

- Ocieplenie ścian zewnętrznych 

- Ocieplenie dachu, 

- Montaż nowego orynnowania, 

- Częściowa wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, 

- Remont schodów zewnętrznych, 

- Prace ślusarskie, 

- Remont części pomieszczeń wewnątrz budynku 

 

Szczegółowy opis oraz sposób realizacji zamówienia zawiera dokumentacja 

projektowa oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych 

stanowiący Załącznik nr 6 do zapytania ofertowego. 

II. Warunki udziału w postępowaniu: 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki 

dotyczące: 

1)  zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: 

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie. 
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2)  uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub 

zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: 

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie. 

3)  sytuacji ekonomicznej lub finansowej: 

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie. 

4)  zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie doświadczenia: 

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia ten warunek jeśli wykaże, że w okresie 

ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali roboty w zakresie 

odpowiadającym przedmiotowi zamówienia tj.: co najmniej jedną podobną robotę 

budowlaną. Wartość wskazanych prac budowlanych wynosi co najmniej 70 000,00 

zł brutto. 

2.  Zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada 

wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez wykonawcę sprzecznych interesów, w 

szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w 

inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na 

realizację zamówienia.  

 

III. Kryteria oceny ofert: 

1) Cena (C)  – 60 % 

2) Długość okresu gwarancji i rękojmi – 40% 

 

IV. Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny ofert: 

1)  Cena (C) – waga 60% 

cena najniższa brutto* 

C = ------------------------------------------------   x 100 pkt x 60% 

cena oferty ocenianej brutto 

* spośród wszystkich złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu 

a)  Podstawą przyznania punktów w kryterium „cena” będzie cena ofertowa brutto 

podana przez Wykonawcę w Formularzu Ofertowym. 

b)  Cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszelkie koszty jakie Wykonawca 

poniesie w związku z realizacją przedmiotu zamówienia. 

2)  Długość okresu gwarancji i rękojmi – waga 40% 

 

             najdłuższy oferowany okres gwarancji i rękojmi* 

C = ------------------------------------------------   x 100 pkt x 40% 

okres gwarancji i rękojmi rozpatrywanej oferty 

* spośród wszystkich złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu 

mailto:sekretariat@stawiszyn.pl


BURMISTRZ STAWISZYNA 

    ul. Szosa Pleszewska 3, 62-820 Stawiszyn 

                                     tel. (62) 75 28 079 

                       fax. (62) 75 28 097 

       sekretariat@stawiszyn.pl 
 

3 
 

c)  Podstawą przyznania punktów w kryterium „długość okresu gwarancji” będzie 

okres podana przez Wykonawcę w Formularzu Ofertowym. 

      Zamawiający informuje, że oferowana długość okresu gwarancji i rękojmi : 

- nie może być krótsza niż 36 miesięcy od dnia odebrania przez Zamawiającego robót   

budowlanych i podpisania (bez uwag) protokołu  końcowego, 

 - nie powinna  być dłuższa niż 60 miesięcy od dnia odebrania przez Zamawiającego 

robót budowlanych i podpisania (bez uwag) protokołu  końcowego. W przypadku 

udzielenia gwarancji dłuższej niż 60 miesięcy, zostanie ona przyjęta przez 

Zamawiającego, jednak Wykonawca nie uzyska punktów za okres przekraczający 60 

miesięcy. 

1.  Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach oceny ofert będzie 

liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki. 

2.  W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień 

dotyczących treści złożonej oferty, w tym zaoferowanej ceny. 

3.  Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za 

najkorzystniejszą. 

 

V. Termin składania ofert: data: 05/07/2022, godzina: 10:00 

 

VI. Akceptowalne formy składania ofert: 

 

       Ofertę należy złożyć do dnia 05 lipca 2022 r., do godziny 10:00 za pomocą poczty  

       elektronicznej na adres e-mail: przetargi@stawiszyn.pl z adnotacją w tytule wiadomości: 

Termomodernizację budynku ul. Kaliska 14 wraz z remontem pomieszczeń  

 

VII. Sposób sporządzenia oferty: 

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

2. Treść oferty musi być zgodna z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w 

dokumentach zamówienia 

3. Wraz z ofertą Wykonawca jest zobowiązany złożyć: 

1) wypełniony Formularz Ofertowy sporządzony zgodnie z wzorem załącznika nr [1] do 

niniejszego Zapytania;  

2) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i o spełnianiu warunków udziału w 

postępowaniu  sporządzone zgodnie z wzorem załącznika nr [2] do niniejszego 

Zapytania;  
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3) wykaz robót budowlanych sporządzony zgodnie z wzorem załącznika nr [3] do 

niniejszego Zapytania; 

 4) zobowiązanie podmiotu trzeciego sporządzone zgodnie z wzorem załącznika nr [4] do 

niniejszego Zapytania - jeżeli dotyczy;  

5) pełnomocnictwo do złożenia oferty w oryginale lub uwierzytelnionej kopii, w 

przypadku, kiedy oferta w imieniu Wykonawcy została podpisana przez pełnomocnika - 

jeżeli dotyczy; 

5)  kosztorys ofertowy uproszczony – zgodnie z załącznikiem nr  7 do SWZ. 

Uwaga!  

Kosztorys winien uwzględniać wszystkie pozycje objęte przedmiarem robót. 

Wynagrodzenie za przedmiot umowy będzie w formie ryczałtowej i kosztorys nie 

zmienia jego prawnego charakteru. 

VIII. Warunki wykluczenia: 

1) Zamówienie nie może zostać udzielone podmiotowi powiązanemu osobowo lub 

kapitałowo z zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się 

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: 

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; 

e) pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może 

to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób. 

 

  2) Zgodnie z art. 7 ust 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w 

zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie 

bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022r. poz. 835), zwanej poniżej ustawą wyklucza się:  

a) Wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i 

rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu 

na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;  

b) Wykonawcę, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 

marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. 
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z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w 

rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca 

takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na 

listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu 

środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;  

c) Wykonawcę, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z 

dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest 

podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i 

rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od 

dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu 

na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy. 

IX. Termin realizacji zamówienia: do 4 miesięcy od dnia podpisania umowy z 

Wykonawcą. 

X. Odrzuceniu podlegają oferty: 

1) których treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego lub 

2) złożone przez oferenta niespełniającego warunków, określonych w zapytaniu 

ofertowym. 

Oferty złożone po terminie składania ofert, określonym w zapytaniu ofertowym, zamawiający 

niezwłocznie zwraca oferentom. 

 

XI. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty. 

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi wszystkich potencjalnych 

wykonawców, do których zostało skierowane zapytanie ofertowe oraz zamieści informację na 

stronie internetowej. 

XII. Ochrona danych osobowych. 

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 danych) (Dz. U. UE L119 z 

dnia 4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej „RODO”) informujemy, że: 

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Stawiszyna; 

2) administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się 

kontaktować pod adresem e-mail: iod@stawiszyn.pl 

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

celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia 

publicznego, prowadzonym w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji. 

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

udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy P.Z.P. 
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5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 P.Z.P. przez 

okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia; 

6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana 

dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisanych ustawy P.Z.P., 

związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. 

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

sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO. 

8) posiada Pani/Pan: 

a)  na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana 

dotyczących (w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie 

administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan 

zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających na celu 

sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o 

udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub 

daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia); 

b)  na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych 

osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą 

wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą 

postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać 

integralności protokołu oraz jego załączników); 

c)  na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o 

udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których 

mowa w art. 18 ust. 2 RODO (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); 

d)  prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 

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

narusza przepisy RODO;   

9) nie przysługuje Pani/Panu: 

a)  w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych 

osobowych; 

b)  prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

c)  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;  

10) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z 

RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem 
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właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. 

Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

 

XIII. Załączniki: 

1) Załącznik nr 1- Formularz Ofertowy 

2) Załącznik nr 2 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i o spełnianiu 

warunków udziału w postępowaniu 

3) Załącznik nr 3 – Wykaz robót budowlanych 

4) Załącznik nr 4- Zobowiązanie innego podmiotu do udostępnienia niezbędnych 

zasobów Wykonawcy 

5) Załącznik nr 5 - Projektowane postanowienia umowy. 

6) Załącznik nr 6- Przedmiar robót oraz specyfikacja techniczna wykonania i 

odbioru robót 

7) Załącznik nr 7-  Kosztorys nakładczy 
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