Grudziądz, 11.07.2017 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE
1. Zamawiający
Parafia Rzymskokatolicka
p.w. Św. Mikołaja Bpa w Grudziądzu
ul. Kościelna 1
86-300 Grudziądz
Tel. 056 4622854
e-mail: poczta@kolegiata.twoje-miasto.pl
Parafia Rzymsko- Katolicka p.w. Św. Mikołaja Bpa w Grudziądzu w związku z realizacją
projektu pn. „Prace konserwatorskie przy kruchcie południowej kościoła p.w. św. Mikołaja Bpa
w Grudziądzu” współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020 oraz ze środków Województwa
Kujawsko – Pomorskiego, zaprasza złożenia oferty.
2. Opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego są prace konserwatorskie obejmujące
kamieniarkę portalu znajdującą się poniżej gzymsu koronującego kruchty południowej
kościoła parafialnego.
2. Szczegółowy zakres rzeczowy robót określony został w projekcie budowlanym do
wglądu w siedzibie Zamawiającego (adres j.w.). W kwestiach spornych wiążącą
interpretację zastosowanych rozwiązań (na etapie realizacji robót) określi przedstawiciel
Zamawiającego.
3. Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia na własny koszt z placu budowy wszelkich
materiałów odpadowych powstałych wskutek prowadzonych prac.
4. Wykonawca po zakończeniu realizacji przedmiotowego zamówienia zobowiązany będzie
do przywrócenia terenu prac do stanu pierwotnego.
5. Wszelkie koszty wykonania zamówienia ponosi Wykonawca, w szczególności
wygrodzenie, oznakowanie i zabezpieczenie terenu budowy oraz koszty z tym związane,
inne prace związane z procesem budowy. Poza robotami bezpośrednio wynikającymi z
dokumentacji projektowej przedmiot umowy obejmuje również wszystko to, co z
technicznego punktu widzenia jest i okaże się niezbędne do zrealizowania
przedsięwzięcia inwestycyjnego opisanego w dokumentacji technicznej.
6. Cena określona przez Wykonawcę w formularzu ofertowym będzie ceną ryczałtową
brutto obejmującą realizację całego zamówienia. Rozliczenie inwestycji oraz rozliczenie
każdego z etapów nastąpi na podstawie protokołu odbioru robót (częściowych i
końcowego).
7. Podstawą wystawienia faktury przez Wykonawcę będzie podpisany przez Zamawiającego
protokół odbioru.
8. Termin płatności faktur wynosi 30 dni od daty wpływu faktury do Zamawiającego.
9. Faktury za wykonane prace wystawiane mogą być nie częściej niż raz w miesiącu.
10. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w
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związku ze zdarzeniami losowymi związanymi z realizację przedmiotowego zamówienia.
11. Wymagany okres gwarancji na prace konserwatorskie to 60 miesięcy licząc od dnia
protokolarnego odbioru bez uwag przedmiotu zamówienia. Wykonawca obejmie
gwarancją całość przedmiotu zamówienia.
12. Reklamacje dot. stwierdzonych usterek i wad załatwiane będą z należytą starannością w
terminie 21 dni od dnia zgłoszenia.

3. Warunki udziału w postępowaniu
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1. Posiadają uprawnienia do wykonywania działalności objętej przedmiotem zamówienia.
2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie:
Za spełnienie warunku Zamawiający uzna wykonanie w okresie ostatnich pięciu latach przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym
okresie, przynajmniej dwóch prac budowlanych o wartości nie mniejszej niż 50.000,00 zł
brutto każda na budynku wpisanym do rejestru zabytków, bądź budynku objętego
ochroną konserwatora zabytków. Wykonawca wskaże w ofercie nazwę zamawiającego,
rodzaj robót, ich wartość oraz daty i miejsca wykonania.
3. Dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:
Za spełnienie warunku dotyczącego dysponowania osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia Zamawiający uzna dysponowanie osobą wyznaczoną na kierownika budowy,
która posiada uprawnienia konstrukcyjno-budowlane oraz osobą będącą dyplomowanym
konserwatorem sztuki.
4. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia:
Za spełnienie warunku Zamawiający uzna posiadanie opłaconej polisy lub innego dokumentu
(ubezpieczenie Wykonawcy od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności gospodarczej) potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.
5. Dokonają wizji lokalnej przedmiotu inwestycji oraz zapoznają się z dokumentacją
techniczną (na potwierdzenie czego Zamawiający dokona wpisu w protokole z wizji lokalnej
podając nazwę firmy oraz datę). Termin dokonania wizji przez Wykonawcę należy
indywidualnie ustalić z Zamawiającym.

4. Wykaz dokumentów jakie mają dostarczyć Wykonawcy
Na ofertę składają się następujące oświadczenia i dokumenty:
1. Wypełniony i podpisany formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do zapytania.
2. Aktualny odpis z KRS lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej
(kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do
reprezentacji podmiotu).
3. Wykaz wykonanych prac budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie, z
podaniem nazwy zamawiającego, rodzajem robót, ich wartości, daty i miejsca wykonania
– załącznik nr 2 do zapytania.
4. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, wraz z informacjami na
temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia, a
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także roli w realizacji zamówienia (w tym osoba wyznaczona na kierownika budowy
posiadająca uprawnienia konstrukcyjno-budowlane oraz osoba będąca dyplomowanym
konserwatorem sztuki – załącznik nr 3 do zapytania.

5. Termin wykonania zamówienia
Wymagany termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do 31 października
2017 r.

6. Kryteria oceny ofert
Kryterium cena brutto - 100%
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, spełniającemu warunki
postępowaniu, którego oferta otrzyma najwyższą wartość punktową.

udziału

w

7. Miejsce i termin składania ofert
Ofertę należy złożyć osobiście lub drogą pocztową w siedzibie Zamawiającego: ul. Kościelna
1, 86-300 Grudziądz.
Termin składania ofert upływa 21 lipca 2017 r. o godz. 10:00 (decyduje data i godzina
wpływu oferty do siedziby Zamawiającego).
Nie przewiduje się udziału oferentów w otwarciu ofert.
Oferty złożone po wyznaczonym terminie zostaną odesłane Wykonawcom bez ich otwierania.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania ofertowego w przypadku,
gdy cena oferty najkorzystniejszej przekroczy limit środków finansowych, które przeznaczono
na realizację zamówienia względnie, gdy wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że
prowadzenie postępowania lub realizacja zadania nie leży w interesie publicznym, czego nie
można było wcześniej przewidzieć.
8. Informacje uzupełniające
Wszystkie kopie dokumentów załączone do ofert winny być potwierdzone za zgodność z
oryginałem przez osoby upoważnione do reprezentacji podmiotu.
Wzór umowy – załącznik nr 4 do zapytania.

3

