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ZAPYTANIE OFERTOWE 
dla  realizacji operacji 

 
 

ODNOWA GMINY ŁABOWA  
POPRZEZ BUDOWĘ OGÓLNODOSTĘPNEJ INFRASTRUKTURY 

REKREACYJNEJ 
realizowanej w ramach 

 
                            Poddziałania  19.2  

„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” 

 
 
 
 
 
 
 
 
prowadzone w trybie otwartego zapytania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności, o której mowa w Rozporządzeniu 
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lutego 2018r. w sprawie wyboru wykonawców zadań ujętych w zestawieniu 
rzeczowo – finansowym operacji oraz warunków dokonywania zmniejszeń kwot pomocy oraz pomocy technicznej 
(Dz.U.2018,poz.396)   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zatwierdził:  
 
Prezes Zarządu 
/-/ 
Wojciech Mąka 
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I. Nazwa i adres Zamawiającego 

 
Ochotnicza Straż Pożarna w Łabowej 

         Łabowa 171,  33-336 Łabowa 
Tel. /18/4142474   
Adres strony internetowej:   https://labowa.pl/pl/200641/0/zamowienia-publiczne.html 
Adres poczty elektronicznej: przetargi@labowa.pl 
  

 II. Opis przedmiotu zamówienia 

1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane w ramach operacji pn.:  
ODNOWA GMINY ŁABOWA 

POPRZEZ BUDOWĘ OGÓLNODOSTĘPNEJ INFRASTRUKTURY REKREACYJNEJ 
która będzie realizowana w woj. małopolskim, pow. nowosądecki, gmina Łabowa w miejscowościach: 
Łabowa, Barnowiec, Roztoka Wielka, Nowa Wieś. 

2. Zadanie obejmuje następujący zakres: 
1) Budowa placu zabaw w Roztoce Wielkiej 
2) Budowa placu zabaw w Barnowcu 
3) Budowa siłowni napowietrznej w Nowej Wsi 
4) Budowa siłowni napowietrznej w Łabowej. 

3. Z uwagi na podzielność zamówienia Zamawiający dokonał podziału zamówienia na części: 
Część I - Budowa placu zabaw w Roztoce Wielkiej 

       Część II - Budowa placu zabaw w Barnowcu 
Część III - Budowa siłowni napowietrznej w Nowej Wsi 
Część IV - Budowa siłowni napowietrznej w Łabowej. 

4. Opis przedmiotu zamówienia dla poszczególnych części: 

Część I - Budowa placu zabaw w Roztoce Wielkiej 
1) Zakres robót do wykonania: 

 Roboty ziemne i przygotowawcze   
 Podbudowa i nawierzchnia trawiasta 
 Podbudowa i nawierzchnia bezpieczna – piasek 
 Dostawa i montaż  urządzeń małej architektury ( zestaw zabawowy, kosz, tablica informacyjna, 

lampy solarne) 
2) Szczegółowy opis robót został zawarty w załączniku Nr 1, który zawiera : 

 przedmiar robót, 
 projekt budowlany,  
 specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót. 

 
Część II - Budowa placu zabaw w Barnowcu 

1) Zakres robót do wykonania: 
 Roboty ziemne i przygotowawcze   
 Podbudowa i nawierzchnia trawiasta 
 Podbudowa i nawierzchnia bezpieczna – piasek 
 Dostawa i montaż  urządzeń małej architektury ( zestaw zabawowy, kosz, tablica informacyjna ).   

2) Szczegółowy opis robót został zawarty w załączniku Nr 2, który zawiera : 
 przedmiar robót, 
 projekt budowlany,  
 specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót. 
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Część III - Budowa siłowni napowietrznej w Nowej Wsi 
1) Zakres robót do wykonania: 

 Roboty ziemne i przygotowawcze   
 Podbudowa i nawierzchnia trawiasta 
 Dostawa i montaż  urządzeń małej architektury ( wioślarz, obitrek na nodze, biegacz na nodze, 

wahadło podwójne surfer podwójny, wyciąg  górny, kosz, tablica informacyjna) 
2) Szczegółowy opis robót został zawarty w załączniku Nr 3, który zawiera : 

 przedmiar robót, 
 projekt budowlany,  
 specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót. 

 
Część IV - Budowa siłowni napowietrznej w Łabowej 

1) Zakres robót do wykonania: 
 Roboty ziemne i przygotowawcze   
 Podbudowa i nawierzchnia trawiasta 
 Dostawa i montaż  urządzeń małej architektury ( wioślarz, obitrek na nodze, biegacz na nodze, 

wahadło podwójne surfer podwójny, wyciąg  górny, prasa nożna,  kosz, tablica informacyjna) 
2) Szczegółowy opis robót został zawarty w załączniku Nr 4, który zawiera : 

 przedmiar robót, 
 projekt budowlany,  
 specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót. 

5. Opis przedmiotu zamówienia dla wszystkich części: 
1) Do obowiązków Wykonawcy zamówienia będzie należało:    

 ścisła współpraca z Zamawiającym, 
 przestrzeganie w toku realizacji robót, wymagań dotyczących stosowania materiałów, wyrobów                  

i urządzeń oraz sposobu wykonania robót, wynikających z dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót oraz  z przepisów prawa budowlanego, 

 zapewnienie dojść i dojazdów do budynków, ograniczając do niezbędnego minimum uciążliwości 
spowodowane prowadzonymi pracami budowlanymi, 

  dostarczenie Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej tj.: atesty   dotyczące wbudowanych 
materiałów, karty gwarancyjne producentów na zamontowane urządzenia,  

 organizacja placu budowy i zabezpieczenie placu budowy przed dostępem osób trzecich, 
 prowadzenie robót budowlanych zgodnie z zasadami Kodeksu Pracy oraz przy przestrzeganiu zasad 

bhp, ochrony zdrowia i środowiska oraz ochrony przeciwpożarowej, z dokumentacją projektową, 
specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych oraz  z  poleceniami Inspektora 
Nadzoru,  

 pokrycie kosztów związanych z zużyciem energii elektrycznej i wody, odpowiedzialnością za 
szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia, 

 udzielenia pisemnej gwarancji na wykonane roboty budowlane, 
  po zakończeniu robót doprowadzenie terenu budowy do stanu pierwotnego, demontaż 

ewentualnych obiektów tymczasowych oraz uporządkowanie terenu. 
2) Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót.   
3) Materiały stosowane przez Wykonawcę podczas realizacji przedmiotu zamówienia powinny być 

fabrycznie nowe i odpowiadać, co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu, stosowania 
w budownictwie zgodnie z Prawem budowlanym oraz jakościowo i gatunkowo wymaganiom określonym 
w STWiOR. 

4) Zastosowane rozwiązania równoważne  muszą  spełniać wymagania określone przez Zamawiającego:   
 Jeżeli w dokumentacji występują  nazwy własne, znaki towarowe lub podane są niektóre 

charakterystyczne dla producenta wymiary to nie są one wiążące i można zastosować/dostarczyć 
elementy równoważne, których charakterystyka nie jest gorsza niż parametry urządzeń czy 
materiałów podanych w opracowaniu, a wszelkie koszty wynikające z różnic pomiędzy 
urządzeniami zaprojektowanymi, a zaoferowanymi ponosi Wykonawca, 

 Wykonawca stosując rozwiązania równoważne zobowiązany jest do złożenia Zamawiającemu 
stosownych dokumentów, które uwiarygodnią proponowane przez Wykonawcę materiały                                   
i urządzenia. Wykonawca proponujący urządzenia i materiały równoważne przedstawi do oferty 
dokumenty bądź  w trakcie realizacji zamówienia, dane techniczne pokazujące, że proponowany 
element zamienny spełnia wymienione wymagania zarówno pod względem technicznym jak                                   
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i jakościowym wraz  z oświadczeniem producenta, że proponowane urządzenie jest równoważne do 
zaproponowanego w dokumentacji co do celu jego przeznaczenia, 

 Wykonawca uzyska we własnym zakresie i na własny koszt stosowne pozwolenia oraz uzgodnienia 
wynikające ze zmiany na urządzenia lub rozwiązania równoważne, w tym poniesie pełne koszty 
wynikające z zastosowanych zmian, 

 Zamawiający wymaga  podania nazwy producenta, precyzyjnego i jednoznacznego typu urządzenia 
lub materiału oraz załączenia niezbędnych dokumentów takich jak atest PZH, deklaracja zgodności 
producenta/aprobata techniczna, karta katalogowa producenta zawierającą wszystkie parametry 
techniczne - eksploatacyjne wraz  z charakterystyką pracy urządzeń ujętych w dokumentacji 
projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych; 

 Zamawiający nie wyraża zgody, aby proponowane urządzenia równoważne były prototypami lub 
urządzeniami testowymi, a możliwość zastosowania urządzeń równoważnych uzależniona będzie 
od ich zgodności ze wszystkimi parametrami określonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznej wykonania  i odbioru robót budowlanych oraz akceptacji projektanta, Inspektora 
nadzoru  i Zamawiającego. 

 Wykonawca przedstawiając rozwiązania równoważne nie może naruszyć praw osób trzecich                         
z tytułu patentów, znaków towarowych, praw autorskich i innych oraz oświadcza, że wymagana dla 
realizacji przedmiotu umowy produkcja i sprzedaż nie jest prowadzona z naruszeniem zasad 
uczciwej konkurencji, 

  możliwość zastosowania urządzeń równoważnych uzależniona będzie od ich zgodności ze 
wszystkimi parametrami określonymi w projekcie, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru 
robót budowlanych oraz akceptacji projektanta, inspektora nadzoru i zamawiającego. 

5) Z uwagi na fakt, że roboty będą wykonywane w okresie prowadzenia działalności dydaktyczno-
edukacyjnej przez placówkę oświatową w Nowej Wsi i Roztoce Wielkiej, na terenie których zaplanowano 
realizację zadania będącego przedmiotem niniejszego postępowania, Wykonawca winien uzgodnić 
terminy wykonywania poszczególnych prac z Użytkownikiem obiektu  oraz dołożyć szczególnej 
staranności w zabezpieczeniu terenu i robót przed dostępem osób trzecich.   

6) Zamawiający wymaga, by na przedmiotowe roboty Wykonawca udzielił minimum 3 letniej gwarancji                             
i rękojmi: 

 Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia pisemnej gwarancji na wykonane roboty budowlane oraz 
zamontowane urządzenia i materiały na okres wskazany w formularzu ofertowym,   

 Zamawiającemu przysługują pełne uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne wynikające                                   
z przepisów kodeksu cywilnego, niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji. 

 udzielając gwarancji Wykonawca zapewnia bezpłatny udział w  czynnościach przeglądów 
gwarancyjnych w okresie udzielonej gwarancji.   

7) Wszelkie rozliczenia finansowe między Zamawiającym a Wykonawcą będą odbywały się w walucie 
polskiej. Wymagany termin płatności faktury – do 30 dni od dnia złożenia faktury u Zamawiającego 

8) Prace objęte zamówieniem muszą być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, przedmiarem 
robót oraz na warunkach określonych w niniejszym  zapytaniu ofertowym. 

III. Termin wykonania zamówienia 

 
1. Termin wykonania zamówienia  do 15 maja 2020r. 
2. Zamawiający przekaże Wykonawcy plac budowy w terminie 7 dni licząc od dnia podpisania umowy. 
 

IV. Warunki udziału w postępowaniu 

 

1. W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy dysponują odpowiednim potencjałem technicznym 
oraz osobami zdolnymi do realizacji zamówienia. 

2. Warunek zostanie spełniony poprzez złożenie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału                                       
w postępowaniu stanowiący załącznik nr 6 do zapytania ofertowego. 

Na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania, należy złożyć wraz                              
z ofertą oświadczenie, stanowiące załącznik nr 6 do niniejszego zapytania. 
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V. Warunki wykluczenia z postępowania 
 

1. Zamówienie nie może zostać udzielone podmiotowi powiązanemu osobowo lub kapitałowo                                      
z zamawiającym.  

2. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe 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,  
      pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku    
      przysposobienia , opieki lub kurateli; 
e)  pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić 

uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób. 

Na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania, należy złożyć wraz                                        
z ofertą oświadczenie, stanowiące załącznik nr 7 do niniejszego zapytania. 

 
VI. Wymagania dotyczące wadium 

 

1. W prowadzonym postępowaniu Zamawiający nie wymaga opatrzenia oferty wadium. 
 
VII. Opis sposobu przygotowania oferty 

 
1. Oferta winna być sporządzona w języku polskim i pod rygorem nieważności w formie pisemnej.  
2.   Ofertę należy przygotować zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do niniejszego zapytania. 
3.  Wykonawca wraz z ofertą składa następujące dokumenty: 

a) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - zgodnie ze wzorem stanowiącym 
załącznik nr 6 do niniejszego zapytania. 

b) Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych- zgodnie ze wzorem stanowiącym 
załącznik nr 7 do niniejszego zapytania, 

c) Kosztorys ofertowy  uproszczony wraz z tabelą elementów scalonych, przygotowany na podstawie 
przedmiarów robót, przedstawionych w załącznikach od nr 1 -  nr 4 do niniejszego zapytania                                
( opcjonalnie dla danej części zamówienia). 

4. Ofertę należy umieścić w trwale zamkniętym opakowaniu (koperta, paczka) w sposób uniemożliwiający          
        odczytanie jej zawartości bez uszkodzenia opakowania, a na opakowaniu należy umieścić informacje: 

a) nazwa i adres Wykonawcy; 
b) nazwa i adres:  Urząd Gminy Łabowa  33-336 Łabowa 38  

napis: dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Łabowej  „Oferta na wykonanie operacji pn: ODNOWA 
GMINY ŁABOWA POPRZEZ BUDOWĘ OGÓLNODOSTĘPNEJ INFRASTRUKTURY 
REKREACYJNEJ w części  Nr ……..” 

c)  nie otwierać przed dniem ….  godz. ………. 
5. Oferta powinna zawierać dane identyfikujące Wykonawcę, tj. zawierać pełną nazwę wystawcy oferty (np. 

zostać opatrzona pieczęcią imienną/nagłówkową). Oferta winna zawierać datę sporządzenia dokumentu 
oraz podpis Wykonawcy lub osoby uprawnionej do występowania w jego mieniu. W przypadku wersji 
elektronicznej za wystarczające uważa się podanie imienia i nazwiska osoby występującej w imieniu 
oferenta (sporządzającej ofertę). Za datę sporządzenia dokumentu – uznaje się datę wysłania oferty drogą 
elektroniczną.   

6. Przedkładane oferty muszą odpowiadać treści zapytania ofertowego. 
 
VIII. Informacja o możliwości składania ofert częściowych 

 
1. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych w  postępowaniu. Dokonał jego podziału 

na cztery części:  
Część I - Budowa placu zabaw w Roztoce Wielkiej 

       Część II - Budowa placu zabaw w Barnowcu 
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Część III - Budowa siłowni napowietrznej w Nowej Wsi 
Część IV - Budowa siłowni napowietrznej w Łabowej. 

2. Przez ofertę częściową  należy rozumieć ofertę przewidującą, zgodnie z treścią zapytania ofertowego 
wykonanie części zamówienia publicznego 

Ofertę należy składać na cały zakres usługi określony  dla danej  części zamówienia. 
3. Wykonawca może składać ofertę na każdą część. W każdej części zamówienia może złożyć tylko jedną 

ofertę. Wykonawca, który przedłoży lub partycypuje w więcej niż jednej ofercie spowoduje, że wszystkie 
oferty z udziałem tego Wykonawcy zostaną odrzucone. 
Wykonawca ofertę wraz z wymaganymi dokumentami składa oddzielnie na każdą część. 
 

IX. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert 

 
1. Oferty należy składać do dnia  12 marca 2020r. do godziny 10:00 w  siedzibie  Urzędu Gminy Łabowa                            

33-336 Łabowa 38, pokój Nr 14 
za pośrednictwem : 
 operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia  23 listopada 2012r. – Prawo pocztowe na niżej 

wskazany adres:     
Urząd Gminy Łabowa  33-336 Łabowa 38  
napis: dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Łabowej 

 lub  
 osobiście  

 lub  
 za pośrednictwem posłańca/kuriera   

lub  
 mogą zostać przesłane pocztą elektroniczną na adres: przetargi@labowa.pl 

        Dowodem przekazania oferty może być pokwitowanie odbioru oferty. 
 

2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu  12 marca 2020r. o godz. 10:15 w siedzibie  Urzędu Gminy Łabowa                            
33-336 Łabowa 38, pokój Nr 18 

 
X. Przesłanki odrzucenia oferty 

 

1. Oferta podlega odrzuceniu w przypadku, gdy: 
a) jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego lub 
b) została złożona przez podmiot: 
 niespełniający warunków udziału w postępowaniu w sprawie wyboru wykonawcy danego zadania 

ujętego w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji określonych w zapytaniu ofertowym, lub  
 powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym lub osobami, upoważnionymi do zaciągania 

zobowiązań w jego imieniu, lub osobami wykonującymi w jego imieniu czynności związane                            
z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowania w sprawie wyboru wykonawcy a wykonawcą   

 powiązanego osobowo lub kapitałowo z 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. 
 

              Wymienione wyżej powiązania polegają na:  
    uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;  

 posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji spółki kapitałowej; 

 pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta lub 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; 

 pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione 
wątpliwości co do bezstronności tych osób. 

- została złożona po terminie składania ofert określonym w zapytaniu ofertowym. 
2. Oferta nie podlega odrzuceniu, mimo że została złożona przez podmiot powiązany osobowo lub kapitałowo 

z Zamawiającym oraz osobami, o których mowa w wyżej wymienionych powiązaniach, jeżeli osoba ta nie 
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będzie brała udziału w dalszym postępowaniu w sprawie wyboru przez Zamawiającego wykonawcy.   
 
XI. Kryteria oceny ofert.  

 
1.  Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:   

 
 
  

 
 

2. Oferty nieodrzucone oceniane będą według wzoru: 
(Cn/Cb x 80% + Gob/Gon x 20%) x 100   = całkowita liczba punktów oferty badanej, gdzie: 
Cn - najniższa cena spośród ofert nieodrzuconych 
Cb - cena oferty badanej 
Gob - okres gwarancji w ofercie badanej 
Gon - najdłuższy okres gwarancji spośród ofert nieodrzuconych 
1OO - wskaźnik stały 
80% - procentowe znaczenie kryterium „cena” 
20% -procentowe znaczenie kryteriów „gwarancja”   
Minimalny okres gwarancji wymagany przez Zamawiającego wynosi 36 miesięcy. Zamawiający 
dokona oceny tego kryterium w zakresie od 36 do 60 miesięcy.  
Okres gwarancji należy podać w pełnych miesiącach. 

3. Jeżeli Zamawiający nie może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na fakt, że dwie lub 
więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i gwarancji, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę                    
z niższą ceną. 

4. Oferta  w oparciu o w/w kryteria może uzyskać maksymalnie 100 pkt. 
5. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta uzyska największą liczbę punktów. 
6. Cena oraz inne warunki przedstawione przez Wykonawcę nie podlegają negocjacjom na żadnym etapie 

postępowania. Cena ofertowa za wykonanie przedmiotu zamówienia jest wynagrodzeniem ryczałtowym. 
 
XII. Informacja o zakończeniu postępowania 

 

1. Niezwłocznie po zakończeniu postępowania Zamawiający zamieści na stronie internetowej: 
https://www.portalogloszen.arimr.gov.pl/ oraz  https://labowa.pl/pl/200641/0/zamowienia-publiczne.html 

a) wyborze wykonawcy oraz wykaz ofert, które wpłynęły w odpowiedzi na zapytanie ofertowe, wraz ze 
wskazaniem daty wpływu poszczególnych ofert oraz podaniem tych danych z ofert, które stanowią 
odpowiedź na warunki udziału w postępowaniu oraz kryteria oceny ofert albo  

b) odrzuceniu wszystkich złożonych ofert wraz z wykazem, o którym mowa wyżej albo 
c) niezłożeniu żadnej oferty, albo 
d) zakończeniu tego postępowania bez wyboru żadnej z ofert. 

2. Niezależnie od zamieszczenia informacji na podanych wyżej stronach internetowych o wynikach 
postępowania Zamawiający poinformuje wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu. 

 
XIII. Warunki zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania 

 
1. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści 

oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w przypadku wystąpienia okoliczności 
wymienionych w załączniku nr 8 do zapytania ofertowego - projekt umowy. 

2. Zamawiający przewiduje następujące możliwości dokonania zmiany umowy w sprawie zamówienia 
publicznego: 
a) zmiana kluczowego personelu Wykonawcy   
b) zmian podwykonawcy pod warunkiem ich zgłoszenia i akceptacji przez Zamawiającego;  
c) w zakresie terminu realizacji zamówienia: 

 - działania siły wyższej (zdarzenia losowe, klęski żywiołowe), termin ulega wydłużeniu maksymalnie 
o liczbę dni działania siły wyższej lub usunięcia skutków jej działania uniemożliwiających 
wykonywanie robót, 

Lp. Nazwa kryterium Waga kryterium 
[%] 

1. Cena 80 
2. Okres gwarancji 20 
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d) w zakresie wysokości wynagrodzenia- gdy w okresie obowiązywania umowy nastąpi zmiana stawki 
VAT. 

e) zmiana umowy zawartej z wybranym Wykonawcą powodująca zmniejszenie zakresu świadczenia jest 
dopuszczalna, jeżeli na skutek wystąpienia okoliczności niemożliwych do przewidzenia w chwili 
zawarcia umowy do prawidłowego wykonania danego zadania wykonanie części prac objętych 
dotychczas tym zadaniem stało się zbędne. 

f) zmiana umowy zawartej z wybranym Wykonawcą powodująca zwiększenie zakresu świadczenia jest 
dopuszczalna, jeżeli do prawidłowego wykonania danego zadania jest niezbędne wykonanie 
dodatkowych prac nieobjętych dotychczas tym zadaniem, a konieczność ich wykonania powstała na 
skutek wystąpienia okoliczności niemożliwych do przewidzenia w chwili zawarcia umowy, przy czym 
wykonanie tych prac jako nowego zadania spowodowałoby znaczne zwiększenie kosztów dla 
beneficjenta lub wykonanie danego zadania jest uzależnione od wykonania tych prac albo bez 
wykonania tych prac nie jest możliwe wykonanie danego zadania w całości. 

 
XIV. Termin związania ofertą 

 
1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni. 
2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

 
XV. Pozostałe informacje 

 
1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość: 

a) zmiany zapytania ofertowego przed upływem terminu składania ofert, 
b) unieważnienia postępowania w przypadku , gdy cena oferty najkorzystniejszej przekroczy kwotę, którą 

Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, 
c) zakończenia postępowania w sprawie wyboru wykonawcy danego zadania ujętego w zestawieniu 

rzeczowo-finansowym operacji bez wyboru żadnej z ofert. 
2. Osobą upoważnioną do porozumiewania się jest: 

- Mariusz Fiut  tel. 695198442 
- Kazimiera Juszyńska tel. /18/ 4142463 

       od poniedziałku  do piątku , w godzinach od  8:00 do 14:00. 
3. Wszelkie rozliczenia finansowe między Zamawiającym a Wykonawcą będą odbywały się w walucie  
      polskiej. 
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych przez Zamawiającego: 

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.  
(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż: 

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ochotnicza Straż Pożarna w Łabowa 
 z siedzibą 33-336 Łabowa 38, 

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych – Joanna Sołtys, tel. 793997932  
e-mail: jsoltys@labowa.pl, 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy - na podstawie 
art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r, 

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do 
uzyskania danych osobowych lub podmioty uczestniczące w realizacji umowy, 

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres trwania umowy lub 
w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora, dane przetwarzane są do momentu ustania 
przewarzania w celach realizowanego przedmiotu umowy, 

6)  posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, 
 prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, 

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, 
8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych 

może skutkować odmową zawarcia umowy. 
 
Załączniki: 
Załącznik Nr 1 – opis robót w ramach części I 

 przedmiar robót, 
 projekt budowlany,  
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 specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót 
Załącznik Nr 2 – opis robót w ramach części II 

 przedmiar robót, 
 projekt budowlany,  
 specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót. 

Załącznik Nr 3 – opis robót w ramach części III 
 przedmiar robót, 
 projekt budowlany,  
 specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót. 

Załącznik Nr 4 – opis robót w ramach części IV 
 przedmiar robót, 
 projekt budowlany,  
 specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót. 

DRUKI 
 
Załącznik Nr 5 - formularz ofertowy 

Załącznik Nr 6 - oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, 

Załącznik Nr 7 - oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych 

Załącznik Nr 8- projekt umowy. 

 

 
  


