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 Świnoujście, 07.10.2021 r. 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE  

 

Ogłoszenie w trybie zapytania ofertowego na wykonanie zadania inwestycyjnego polegającego na 

budowie budynku magazynowego na potrzeby działalności banku żywieności wraz z niezbędną 

infrastrukturą techniczną. 

 

I. ZAMAWIAJĄCY 

Fundacja Hospicyjna Przystań, ul. Sosnowa 5A, 72-600 Świnoujście 

 

II. TRYB POSTĘPOWANIA 

1. Do przedmiotowego zamówienia nie stosuje się przepisów Ustawy z dnia 11 września 2019 r. 

Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. 2019 poz. 2019; dalej zwana PZP). 

2. Udzielenie zamówienia następuje zgodnie z zasadami równego traktowania, uczciwej konkurencji 

i przejrzystości, o których mowa w art. 3 ust. 3 PZP oraz zasadami, o których mowa w art. 701 – 

705 ustawy Kodeks Cywilny (Dz.U. z 1964 nr 16 poz. 93), tj. zasadami jawności, 

niedyskryminującego opisu przedmiotu zamówienia, równego dostępu dla podmiotów 

gospodarczych ze wszystkich państw członkowskich, wzajemnego uznawania dyplomów, 

świadectw i innych dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji, zgodnie z prawem 

polskim, odpowiednich terminów, przejrzystego i obiektywnego podejścia. 

 

III. INFORMACJE O PROJEKCIE 

1. Projekt jest dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska  

i Gospodarki Wodnej. 

2. Zamawiający planuje budowę magazynu artykułów żywnościowych służącego do czasowego 

przechowywania pożywienia w warunkach zapobiegających szybkiemu psuciu się produktów 

spożywczych i marnotrawieniu żywności. 

3. Zamówienie będzie realizowane w ramach Umowy nr 626/2021/Wn16/OZ-PO-go/D o 

dofinansowanie realizacji przedsięwzięcia pn. „Budowa magazynu w celu usprawnienia 

procesów logistycznych związanych z wydawaniem żywności” w formie dotacji ze środków 

Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu 

priorytetowego nr 2.1.1 „Racjonalna gospodarka odpadami Część 1) Selektywne zbieranie i 

zapobieganie powstawaniu odpadów”. 

 

IV. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

1. Przedmiotem zamówienia jest budowa budynku magazynowego na potrzeby działalności banku 

żywności wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu. 

2. Parametry określające wielkość obiektu i zakres robót budowlanych: 

a. Wymiary max. obiektu (szerokość ; długość ; wysokość): ok. 20,28 x 30,28 x 8,30 m 

b. Powierzchnia użytkowa: ok. 591,54 m2 
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c. Powierzchnia zabudowy: ok. 613,20 m2 

d. Kubatura: ok. 4431 m3 
 

3. Szczegółowy opis zamówienia stanowią przedmiary, które stanowią załącznik nr 3 do niniejszego 

zapytania ofertowego oraz dokumentacja budowlana, która dostępna jest w sekretariacie Caritas 

Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej w Szczecinie, przy pl. Matki Teresy z Kalkuty 5 od pon. do 

pt. w godz. od 9.00 do 15.00. 

4. Planowana inwestycja realizowana będzie przy ul. Fabrycznej 12, 72-010 Police, dz. Nr geod. 

2365, obręb 0006 

 

 

V. DODATKOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, W TYM ISTOTNE 

POSTANOWIENIA UMOWY  

1. Zamawiający oświadcza, iż wszyscy wykonawcy mają taki sam dostęp do informacji dotyczących 

danego zamówienia i żaden wykonawca nie jest uprzywilejowany względem drugiego,  

a postępowanie przeprowadzane jest w sposób transparentny. 

2. Osoba uprawniona do kontaktowania się w sprawie niniejszego postępowania: 

Ks. Maciej Szmuc 

email: mszmuc@cask.pl 

3. Realizacja przedmiotu zamówienia będzie bezwzględnie zgodna z dokumentacją techniczną, 

warunkami określonymi w niniejszym zapytaniu, a nadto zgodnie z powszechnie obowiązującymi 

przepisami prawa i sztuką budowlaną. 

4. Zamawiający zaznacza, iż w przypadku wskazania nazw i/lub producentów w zakresie lub/i 

zamówieniu (z uwagi na specyfikę elementu i w sytuacji braku możliwości opisania przedmiotu 

zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń) Wykonawca ma możliwość realizacji 

przedmiotu zamówienia zawierającego produkty, elementy lub rozwiązania równoważne.  

Powyższe oznacza, iż produkty, elementy i/lub rozwiązania proponowane przez Wykonawcę 

muszą doprowadzić do uzyskania efektu założonego przez Zamawiającego. Ewentualna zmiana 

wymaga uzyskania zgody Zamawiającego oraz nadzoru budowlanego. 

5. Wykonawca może zastosować wskazany lub równoważny, inny wyrób spełniający wymogi 

techniczne i jakościowe oraz posiadający właściwości użytkowe nie gorsze niż określone  

w dokumentacji Zamawiającego z preferencją parametrów korzystniejszych spełniających te 

same wymagania jakościowe, funkcjonalne i techniczne wskazanego oraz posiadające 

właściwości użytkowe spełniające wymogi określone dla przedmiotu opisanego  

w dokumentacji Zamawiającego. Wykonawca, który powoła się na rozwiązania równoważne 

opisywane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego wyroby 

spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 

6. Zamówienie będzie realizowane w oparciu o umowę (dalej jako Umowa) zawartą między 

Zamawiającym, a wybranym Wykonawcą. 

7. Planowany termin realizacji przedmiotu zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 

30.06.2022 r. 
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8. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy  

w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru dostawcy,  

w następującym zakresie: 

a. zmiany harmonogramu realizacji umowy wynikającej z postanowień umowy Zamawiającego  

z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, jeżeli umowa ta została 

zawarta lub zmieniona po udzieleniu zamówienia; 

b. zmiana terminu realizacji umowy, w przypadku gdy będzie ona następstwem konieczności 

wykonania prac dodatkowych lub zmian technologicznych, albo przerw w realizacji 

przedmiotu umowy, których strony nie mogły przewidzieć na etapie zawierania umowy; 

c. dopuszczalna jest zmiana terminu realizacji przedmiotu zamówienia wraz ze skutkami 

wprowadzenia takiej zmiany w przypadku, jeżeli powstaną okoliczności będące następstwem 

działania organów administracji, w szczególności: przekroczenie określonych przez prawo 

terminów wydawania przez organy administracji decyzji itp., odmowa wydania przez organy 

administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, a okoliczności te uniemożliwią wykonanie 

przedmiotu umowy na warunkach określonych w dokumentacji przetargowej; 

d. zmiana istotnych postanowień umowy w stosunku do treści oferty jest dopuszczalna  

w sytuacji, gdy nie była możliwa do przewidzenia na etapie podpisywania umowy,  

a ponadto jej dokonanie wskazane jest w szczególności, gdy nastąpi zmiana powszechnie 

obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu 

umowy; 

e. zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru Umowy, a łączna wartość zmian jest mniejsza niż 

kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 3 Pzp i jednocześnie jest mniejsza 

od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie w przypadku zamówień na 

usługi lub dostawy albo, w przypadku zamówień na roboty budowlane, jest mniejsza od 15% 

wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie. 

 

9. Kary Umowne 

a. Za nienależyte wykonanie zamówienia publicznego, np. z tytułu opóźnień z winy 

Wykonawcy, nieprawidłowej realizacji zamówienia publicznego, niekompletnego 

wykonania zamówienia publicznego (w tym nieprzestrzegania warunków gwarancji) 

stosowane są następujące kary: 

 za opóźnienie w wykonaniu lub/i niewłaściwe wykonanie robót budowlanych w 

wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto za przedmiot zamówienia określony w 

harmonogramie rzeczowo-finansowym w poszczególnych jego punktach, za każdy dzień 

kalendarzowy zwłoki. 

 za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze w wysokości 0,2% 

wynagrodzenia brutto za dany przedmiot zamówienia określonego w harmonogramie 

rzeczowo-finansowym, za każdy dzień kalendarzowy zwłoki.  

b. z tytułu odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,  

w wysokości 10% łącznego wynagrodzenia brutto. 

c. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną z tytułu odstąpienia od umowy  

z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, w wysokości 10% łącznego 

wynagrodzenia brutto. 
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Przyjęta zostanie następująca definicja wady (dalej jako wada): wada zmniejszająca wartość lub 

użyteczność wykonanych robót lub ich części, materiałów, urządzeń itp., ze względu na cel w 

umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia części, a ponadto robót 

wykonanych niezgodnie z projektem budowlanym lub innymi obowiązującymi przepisami w tym 

zakresie, wiedzą techniczną, warunkami technicznymi wykonania robót oraz innymi 

dokumentami wymaganymi przepisami prawa. 

 

10. Zamawiający może potrącić należną mu karę z dowolnej należności przysługującej Wykonawcy 

względem Zamawiającego.  

11. Maksymalny limit kar umownych wynosi 20% łącznego wynagrodzenia brutto. 

12. Kara umowna z tytułu opóźnienia przysługuje za każdy rozpoczęty dzień kalendarzowy 

opóźnienia i jest wymagalna od dnia następnego po upływie terminu jej zapłaty  

13. Zamawiający zakłada fakturowanie nie częściej niż raz w miesiącu na podstawie protokołu 

odbioru zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru i przedstawiciela Inwestora.  

a. Zamawiający dopuszcza inną częstotliwość fakturowania, która wynikać będzie z 

zaakceptowanego przez Zamawiającego harmonogramu rzeczowo-finansowego. 

b. Termin płatności faktury 30 dni.  

 

14. Zamawiający nie dopuszcza możliwości udzielenia Wykonawcy zaliczek na poczet realizacji 

przedmiotu zamówienia.  

15. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia co najmniej 3-letniej gwarancji prawidłowego 

wykonania prac (liczonej od dnia podpisania końcowego protokołu odbioru bez uwag), z 

wyłączeniem gwarancji na urządzenia, na które producenci przewidzieli krótszą gwarancję. 

16. Warunki dotyczące odbioru oraz dokonania płatności: 

a. terminy odbiorów określać będzie harmonogram rzeczowo-finansowy, który Wykonawca 

przedłoży Zamawiającemu w terminie 7 dni od dnia podpisania Umowy; 

b. przedłożenie Zamawiającemu w dniu końcowego lub częściowego odbioru danego 

przedmiotu zamówienia kompletu dokumentów wymaganych przepisami prawa; 

c. jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone Wady, Zamawiającemu przysługują 

następujące uprawnienia: 

 jeżeli Wady nadają się do usunięcia może odmówić odbioru do czasu usunięcia Wad; 

 jeżeli Wady nie nadają się do usunięcia to w sytuacji gdy uniemożliwiają one użytkowanie 

przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający może obniżyć odpowiednio 

wynagrodzenie; 

d. z czynności odbioru każdorazowo zostanie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia 

dokonane w toku odbioru, jak również termin wyznaczony na usunięcie stwierdzonych przy 

odbiorze Wad; 

e. Wykonawca zobowiązany będzie do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu Wad oraz 

żądania wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych uprzednio robót lub prac; 

f. Wykonawca będzie otrzymywał wynagrodzenie zgodnie z kwotami określonymi  

w harmonogramie rzeczowo-finansowym, który będzie stanowił załącznik do umowy z 

Wykonawcą; 
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g. Podstawą do wystawienia faktury jest protokół częściowy/końcowy odbioru usług lub robót 

podpisany przez osobę wyznaczoną przez Zamawiającego. Załącznikami do faktury, 

stanowiącymi podstawę do zapłaty wynagrodzenia, są: protokoły odbioru 

częściowe/końcowy.  

 

17. KODY CPV: 

45213221-8 Roboty budowlane  w zakresie budowy magazynów 

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 

45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych 

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne 

45362222-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 

 

VI. WARUNKI UDZIAŁU W POSTEPOWANIU 

1. Wykonawcy ubiegający się o zamówienie muszą spełniać niżej wymienione warunki udziału  

w postępowaniu: 

a. posiadać wiedzę i doświadczenie niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia. 

Zamawiający uzna spełnienie przez Wykonawcę przedmiotowego warunku, jeżeli 

Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania 

ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał w sposób 

należyty, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył co najmniej dwa 

zadania inwestycyjne obejmujące wykonanie robót budowlanych polegających na budowie, 

przebudowie, nadbudowie, rozbudowie lub odbudowie budynku o kubaturze co najmniej 

2000 m3. Wartość robót brutto minimum  1 800 000,00 zł; 

b. dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, które będą uczestniczyć w 

wykonaniu zamówienia: 

i. kierownik budowy posiadający aktualne uprawnienia budowlane do kierowania 

robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, określone 

przepisami Prawa budowlanego lub inne odpowiadające im ważne uprawnienia 

wystawione na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub przepisów 

pozakrajowych; 

ii. kierownik robót posiadający aktualne uprawnienia budowlane do pełnienia 

samodzielnych funkcji technicznych w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, 

instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i 

kanalizacyjnych, określone przepisami Prawa budowlanego lub inne odpowiadające 

im ważne uprawnienia wystawione na podstawie wcześniej obowiązujących 

przepisów lub przepisów pozakrajowych; 

iii. kierownik robót posiadający aktualne uprawnienia budowlane do pełnienia 

samodzielnych funkcji technicznych w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, 

instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, określone przepisami 

Prawa budowlanego lub inne odpowiadające im ważne uprawnienia wystawione na 

podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub przepisów pozakrajowych. 
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Zamawiający dopuszcza sprawowanie przez jedną osobę więcej niż jednej z wyżej 

wymienionych funkcji, o ile osoba ta spełnia wymagania dla każdego ze stanowisk, które 

będzie sprawować. 

c. znajdować się w sytuacji finansowej i ekonomicznej gwarantującej prawidłową realizację 

zamówienia, rozumianej jako: 

i. posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 

działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną 

ubezpieczenia nie mniejszą niż 1 000 000,00 złotych, 

ii. posiadanie środków finansowych lub zdolności kredytowej na kwotę nie mniejszą niż 

300.000,00 złotych. 

2. Z udziału w postępowaniu (w celu uniknięcia konfliktu interesów) wykluczone są podmioty 

powiązane 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 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; 

 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. 

3. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu,  

w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia lub jego części, polegać 

na zdolnościach technicznych, lub zawodowych, lub sytuacji finansowej, lub ekonomicznej innych 

podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.  

4. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić 

Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych 

podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do 

dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Treść zobowiązania 

podmiotu trzeciego powinna określać: kto jest podmiotem przyjmującym zasoby, zakres 

zobowiązania podmiotu trzeciego, czego konkretnie dotyczy zobowiązanie oraz w jaki sposób 

będzie ono wykonane, w tym jakiego okresu dotyczy.  

5. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 

doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te 

zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 

6. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, 

odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę 

poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba, że za 

nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 
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VII. KRYTERIA OCENY OFERT,  INFORMACJA O WAGACH PUNKTOWYCH ORAZ SPOSÓB 

PRZYZNAWANIA PUNKTACJI ZA SPEŁNIENIE KRYTERIUM OCENY OFERT 

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierować się następującymi kryteriami  

i ich znaczeniem oraz w następujący sposób będzie oceniać oferty w poszczególnych kryteriach. 

 

Lp. Kryterium Waga kryterium 

1 Cena brutto razem 100% 

 

Zasady oceny kryterium „cena brutto razem” maksymalną liczbę punktów (100 pkt.) otrzyma oferta 

zawierająca najniższą łączną cenę brutto za realizację przedmiotu zamówienia. Pozostałe oferty 

otrzymają proporcjonalną do proponowanych kwot liczbę punktów.  

 

Ocena punktowa oferty dokonana zostanie zgodnie z poniższym wzorem: 
 

Cena ofertowa brutto oferty najtańszej 

                                                                             X 100 = ilość punktów 

       Cena ofertowa brutto oferty badanej 
 

Cenę należy skalkulować jako cenę ryczałtową obejmującą wszystkie koszty konieczne do wykonania 

zamówienia na podstawie niniejszego postępowania, opisanego przedmiotu zamówienia. 

 

VIII. Wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału  

w postępowaniu 

1. Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w pkt. VI 

1a jeśli przedstawi wykaz (zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego 

zapytania ofertowego) co najmniej dwóch zadań inwestycyjnych obejmujących wykonanie robót 

budowlanych polegających na  budowie budynku dwukondygnacyjnego o kubaturze co najmniej 

2000 m3. Wartość robót brutto minimum 1 800 000,00 zł. Powyższe prace muszą być 

zrealizowane w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie. Zamawiający żąda dokumentów 

(referencje, protokoły odbiorów lub inne dokumenty równoważne) potwierdzające 

doświadczenie. 

2. Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w pkt. VI 

1b lit. i - iii, jeśli przedstawi wykaz osób (zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do 

niniejszego zapytania ofertowego).  Zamawiający żąda dokumentów potwierdzających posiadane 

uprawnienia.  

3. Na potwierdzenie spełnienia warunków wskazanych w pkt. VI 1c lit. i-ii Wykonawca złoży 

stosowne  oświadczenie (zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania 

ofertowego). Zamawiający ma prawo zażądać od Wykonawcy okazania stosownych dokumentów 

potwierdzających złożone oświadczenie przed podpisaniem Umowy. 

4. Na potwierdzenie braku powiązań wskazanych w pkt. VI 2 Wykonawca złoży stosowne 

oświadczenie (zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania 

ofertowego). 
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5. Dokumenty i oświadczenie opisane w punktach powyżej stanowią warunek dopuszczający 

Wykonawcę. Ich weryfikacja odbywać się będzie przed merytoryczną oceną ofert na zasadzie 

spełnia/nie spełnia. Wykonawca, który nie przedłożył wymaganych dokumentów i/lub przedłożył 

dokumenty niekompletne lub uniemożliwiające stwierdzenie spełniania warunków 

dopuszczających zostanie wezwany do stosownego jednokrotnego uzupełnienia w terminie 5 dni 

od daty przekazania wezwania. Nieprzedstawienie stosownych dokumentów i informacji  

w wyznaczonym terminie spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania. 

  

Uwaga: wszystkie dokumenty należy składać w formie oryginału lub kopii poświadczonej przez 

osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy (zgodnie z zapisami punktu VIII zapytania 

ofertowego), obligatoryjnie (pod rygorem odrzucenia oferty) na wzorach stanowiących załączniki 

do niniejszego zapytania ofertowego. 

 

 

VIII. NIEZBĘDNE INFORMACJE DOTYCZĄCE SPOSOBU SKŁADANIA OFERT NA USŁUGĘ 

Ofertę należy przygotować według następującego schematu: 

1. Wykaz dokumentów składających się na ofertę: 

a. wypełniony formularz ofertowy– zgodnie z Załącznikiem nr 1 (składany w oryginale). 

b. wypełniony wykaz doświadczenia – zgodnie z Załącznikiem nr 2 (składany w 

oryginale). 

c. W przypadku pełnomocników – do dokumentacji należy również dołączyć oryginał 

pełnomocnictwa potwierdzającego umocowanie prawne do reprezentowania 

Wykonawcy; 

d. w przypadku zaistnienia okoliczności wskazanych w pkt. VI.3 - pisemne zobowiązanie 

podmiotu/podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów 

na potrzeby realizacji zamówienia potwierdzających faktyczną dostępność tych 

zasobów na użytek Wykonawcy w celu realizacji zamówienia (składane w oryginale). 

2. Cena netto/VAT/cena brutto za usługę. Cenę należy skalkulować jako cenę ryczałtową 

obejmującą wszystkie koszty konieczne do wykonania zamówienia na podstawie niniejszego 

postępowania i opisanego przedmiotu zamówienia.  

3. Cena obligatoryjnie musi zostać wskazana w walucie polskiej (PLN) 

4. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pismem czytelnym. 

5. Poprawki naniesione na ofercie muszą być czytelne i opatrzone podpisem osoby podpisującej 

ofertę. 

6. Oferta nie podlega zwrotowi. 

 

IX. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERTY 

1. Ofertę należy składać od dnia 07.10.2021 r. do dnia 21.10.2021 r do godz. 10.00 w sekretariacie 

Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej w Szczecinie, przy pl. Matki Teresy z Kalkuty 5, w dni 

robocze (pn-pt), w godzinach od 9.00 do 15:00 
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2. O wpłynięciu oferty decyduje data i godzina jej fizycznego dostarczenia do Zamawiającego. Oferta 

powinna być dostarczona na piśmie w zamkniętej kopercie opatrzonej adnotacją „Oferta 

w odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 07.10.2021 r.”. 

 

 

X. TRYB I TERMIN OGŁOSZENIA WYNIKÓW POSTĘPOWANIA 

1. Wyniki postępowania zostaną umieszczone na stronie internetowej Zamawiającego oraz 

wywieszone na tablicy informacyjnej w siedzibie Zamawiającego. 

2. Wykonawca składając ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni licząc od dnia upływu 

terminu składania ofert. 

 

XI. POZOSTAŁE INFORMACJE WAŻNE DLA OFERENTÓW: 

1. Każdy Oferent ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści przedmiotowego 

postępowania do dnia 13.10.2021 do godz. 10.00 r. Pytania oferenta należy przesłać drogą 

elektroniczną na adres e-mail: mszmuc@cask.pl 

2. Zamawiający w ciągu 1 dnia udzieli pisemnej odpowiedzi i opublikuje je na stronie internetowej 

www.szczecin.caritas.pl 

3. Niniejsze zapytanie oraz określone w nim warunki jego wykonania mogą być przez Zamawiającego 

modyfikowane lub odwołane poprzez upublicznienie informacji na stronie internetowej. 

4. Zamawiający dostarczy Wykonawcy wszystkie informacje oraz dokumenty niezbędne do 

prawidłowego zrealizowania usługi. 

5. Koszty opracowania i dostarczenia oferty ponosi Wykonawca i nie będą podlegały zwrotowi przez 

Zamawiającego. 

6. Forma wynagrodzenia: WYNAGRODZENIE RYCZAŁTOWE 

7. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych oraz częściowych. 

8. Umowa z Wykonawcą, którego oferta została wybrana, zostanie podpisana w siedzibie 

Zamawiającego, przed upływem terminu związania ofertą. 

 

 

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 (dalej: RODO) oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, 

str. 1), Zamawiający informuje, że:  

a. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Hospicyjna Przystań. 

b. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod numerem telefonu 500 301 194 i 

pod adresem e-mail: kmatuszewska@cask.pl. 

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

w celu związanym z postępowaniem o udzielenie przedmiotowego zamówienia; 

d. podanie danych jest wymogiem dobrowolnym lecz niezbędnym do realizacji ww. celu. 

Konsekwencje niepodania danych osobowych wynikają z przepisów prawa; 
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e. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 

zostanie dokumentacja postępowania, w tym w szczególności, Instytucja Finansująca, 

podmioty przez nią upoważnione oraz inne podmioty upoważnione z mocy prawa;  

f. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wywiązania się  

z zapisów zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie, aż do momentu 

wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa; 

g. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego; 

h. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane  

w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO; 

i. posiada Pani/Pan: 

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

dotyczących; 

2. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **; 

3. 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 ***;   

4. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, że 

przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy; 

j. 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. 

 

2. Wykonawca zobowiązuje się do wypełnienia wszystkich obowiązków formalno-prawnych 

przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe 

pośrednio lub bezpośrednio pozyskał w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego  

w niniejszym postępowaniu w tym w szczególności: zapoznać osoby reprezentujące Wykonawcę, 

wskazane w treści złożonej oferty (w tym osoby wskazane do kontaktu), skierowane do realizacji 

zamówienia ( w tym podwykonawców/podmioty trzecie będące osobami fizycznymi/ podmioty 

trzecie prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą), z treścią klauzuli informacyjnej 

określonej w ust. 12.1 niniejszego zapytania ofertowego oraz o zakresie przekazanych danych 

osobowych. Obowiązek ten nie ma zastosowania w przypadku gdy zachodzi wyłączenie 

stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO. Celem 

zapewnienia realizacji powyższego zobowiązania Wykonawca jest zobowiązany do podpisania 

oświadczenia stanowiącego wzór wskazany w załączniku nr 1 do niniejszego zapytania 

ofertowego. 

 

 

** Wyjaśnienie: 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. 
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*** 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. 

 
Załączniki: 

1. Formularz ofertowy; 

2. Wykaz doświadczenia; 

3. Dokumentacja - przedmiary 


