Parafia Ewangelicko-Augsburska
w Miechowicach
ul. Matki Ewy 1
41-908 Bytom
tel: 32/286 33 34
e-mail: miechowice@luteranie.pl

___________________________________________________________________________
Bytom, dnia 21.01.2016 r.

Zapytanie ofertowe

Zapraszamy do złożenia ofert na zadanie:

Rzeczowa realizacja projektu – Rektyfikacja zabytkowego budynku ELIM.

Zadanie będzie realizowane na potrzeby wdrożenia projektu „Rektyfikacja pionowa
zabytkowego budynku ELIM wraz z adaptacją na cele mieszkalnictwa wspomaganego”.

Opis przedmiotu zamówienia:
W ramach zadania zakłada się realizację:
•

przeprowadzenie robót przygotowawczych zewnętrznych, w tym: budowę pełnego
ogrodzenia z blachy, rozebranie nawierzchni wjazdu do garażu,

•

rozebranie opaski betonowej wokół budynku, rozebranie schodów zewnętrznych,
rozebranie muru ceglanego pod balkonem, demontaż balustrady, wykopanie krzewów
w celu ich

•

przesadzenia, wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących
fundamentów, pomosty dla pieszych nad wykopem, demontaż nakrywy stalowej
studzienek.

•

rektyfikację właściwą obiektu (prostowanie)

•

przeprowadzenie robót budowlanych po rektyfikacji – zamurowanie szczelin,
przeprowadzenie robót tynkarskich i hydroizolacyjnych ścian wewnątrz piwnic,

przeprowadzenie robót naprawczych – sufity piwnic, wykonanie posadzek piwnic
z izolacją poziomą, przeprowadzenie robót tynkarskich i hydroizolacyjnych ścian
zewnętrznych piwnic, wykonanie drenażu opaskowego, przeprowadzenie robót
zewnętrznych po rektyfikacji, przeprowadzenie robót instalacyjnych.
•

szczegółowy zakres prace jest zawarty w projekcie budowlanym
oraz przedmiarze dostępnym w kancelarii parafialnej, z którym oferent jest
zobowiązany się zapoznać.

Oferent zobowiązany jest do przedstawienia następujących dokumentów:
1. Oświadczenie oferenta o szczegółowym zapoznaniu się z zadaniem inwestycyjnym,
dokładnym sprawdzeniu przedmiaru i zakresu robót, nie wniesieniem do niego uwag
(załącznik nr 2)
2. Oświadczenie, że oferta jest kompletna i obejmuje wszystkie prace niezbędne
do realizacji zadania inwestycyjnego, a ujęte roboty w całości zapewnią kompleksowe
wykonanie zlecanego zadania inwestycyjnego (załącznik nr 2)
3. Zaświadczenia z ZUS oraz US o braku zaległości (nie starsze niż 3 m-ce – dokument
musi być ważny na dzień złożenia oferty)
4. Oświadczenia o posiadanym zapleczu technicznym i osobowym pozwalającym
na realizację zadania (załącznik nr 2)
5. Oświadczenia o nie zlecaniu zadania w części głównej (rektyfikacja obiektu)
podwykonawcom (załącznik nr 2)
6. Wykaz posiadanego doświadczenia w zakresie rektyfikacji obiektów zabytkowych
(adres zabytku, nr wpisu do rejestru, data wykonanej rektyfikacji – załącznik nr 3)

Termin realizacji zamówienia:
31.12.2016 r.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Forma składania ofert:
− osobiście

Oferty należy złożyć na załączonym formularzu (Załącznik nr 1)

Miejsce i termin składania ofert:
Parafia Ewangelicko – Augsburska w Bytomiu-Miechowicach
ul. Matki Ewy 1, 41-908 Bytom

Termin składania: 12 luty 2016 r.

Termin związania ofertą: 90 dni

Ocena i wybór oferty:
Zamawiający dokona oceny oferty pod względem formalnym i merytorycznym. Oferty
przygotowane na innym formularzu, zawierające treści niezgodne z zapytaniem ofertowym,
niezawierające kompletu załączników, bądź błędne, zostaną odrzucone. Z tytułu odrzucenia
oferty, Oferentom nie przysługuje żadne roszczenie przeciw Zamawiającemu. Zamawiający
zastrzega sobie możliwość żądania wyjaśnień od Oferentów w zakresie dotyczącym oferty.
Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta zawierająca komplet dokumentów
oraz najwyższą liczę punktów. Punkty będą przyznawane w następujący sposób:
1. Cena: 60% - max. 60 pkt
Sposób obliczenia: (najniższa oferta/badana oferta) x 100x 60%
2. Doświadczenie w rektyfikacji obiektów zabytkowych: 30 %, max. 30 pkt.
Sposób obliczenia: 10 pkt. za 1 obiekt, 3 obiekty i więcej 30 pkt.
3. Gwarancja: 10 %., max. 10 pkt.
Sposób obliczenia: 2 pkt. za 1 rok gwarancji, 5 lata i więcej 10 pkt.

Zamawiający wyklucza z postępowania Wykonawców, którzy posiadają powiązania
kapitałowe lub osobowe z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe
rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do
zaciągania zobowiązań w jego imieniu lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego
czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy
a wykonawcą, polegającej w szczególności na:

- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
- posiadaniu udziałów lub co najmniej 10% akcji,
- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika,
- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii
prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w
stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Po wyłonieniu Wykonawcy umowa zostanie podpisania w miejscu i terminie wskazanym
przez Zamawiającego. W przypadku konieczności wprowadzenia zmian w podpisanej
umowie, wymagane będzie sporządzenie aneksu w formie pisemnej.

Płatność realizowana będzie przelewem.

Osoba do kontaktu w sprawie uzyskania informacji nt. zamówienia:
Ks. Jan Kurko, tel. 695 060 970
jan.kurko@luteranie.pl

Załączniki:
Załącznik nr 1 Formularz ofertowy.
Załącznik nr 2 Oświadczenia Oferenta

Załącznik 1 do zapytania ofertowego z dnia 21.01.2015 r.

…………………………..
Nazwa wykonawcy
…………………………..
…………………………..
Adres
…………………………..
nr tel.
…………………………..
e-mail
Formularz ofertowy

LP

1

Nazwa zadania

Cena netto

VAT

Cena brutto

Rzeczowa realizacja projektu – pionowa
rektyfikacja zabytkowego budynku ELIM

Udzielam gwarancji na okres ...............................................
Części zadania, które zostaną powierzone podwykonawcom:
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
1. Oświadczam/y, że cena ofertowa zawiera wszystkie niezbędne koszty do realizacji przedmiotu
zamówienia.
2. Oświadczam/y, iż uważam/y się związany/mi niniejszą ofertą przez okres 90 dni od upływu
terminu składania ofert.
3. Oświadczam/y, że znajduję/emy się w sytuacji ekonomiczno-finansowej zapewniającej
wykonanie zadania.
4. Oświadczam/y, że akceptuję/my treść zapytania ofertowego
5. Oświadczam/y, że nie jestem/jesteśmy powiązany/i osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między
Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w jego imieniu lub
osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem

i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegającej w szczególności
na:
−

uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

−

posiadaniu udziałów lub co najmniej 10% akcji,

−

pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika,

−

pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa
w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia
lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

………………………
Miejscowość, data

……………………………..
Podpis i pieczęć wykonawcy

Załącznik 2 do zapytania ofertowego z dnia 21.01.2016
…………………………..
Nazwa wykonawcy
…………………………..
…………………………..
Adres
…………………………..
nr tel.
…………………………..
e-mail
Oświadczenia wykonawcy
1. Oświadczam, że szczegółowo zapoznałem/łam się z zadaniem inwestycyjnym,
dokładnie sprawdziłem/łam przedmiar i zakres robót i nie wnoszę do niego uwag.
2. Oświadczam, że oferta jest kompletna i obejmuje wszystkie prace niezbędne
do realizacji zadania inwestycyjnego, a ujęte roboty w całości zapewnią kompleksowe
wykonanie zlecanego zadania inwestycyjnego.
3. Oświadczam, że posiadam zaplecze techniczne i osobowe pozwalające na realizację
zadania.
4. Oświadczam, że nie zlecę realizacji zadania w części głównej (rektyfikacja obiektu)
podwykonawcom.

………………………
Miejscowość, data

……………………………..
Podpis i pieczęć wykonawcy

Załącznik 3 do zapytania ofertowego z dnia 21.01.2016
…………………………..
Nazwa wykonawcy
…………………………..
…………………………..
Adres
…………………………..
nr tel.
…………………………..
e-mail

Wykaz posiadanego doświadczenia w zakresie rektyfikacji obiektów zabytkowych
LP

Adres zabytku

………………………
Miejscowość, data

Nr wpisu do
rejestru

Data wykonanej
rektyfikacji

……………………………..
Podpis i pieczęć wykonawcy

