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Bolesławiec, 14.06.2017 r. 

 

 

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2 z dnia 14.06.2017r 

 

Parafia Rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny i św. Mikołaja  

ul. Kościelna 3 

59-700 Bolesławiec 

e-mail: ajarosiewicz@poczta.onet.pl 

NIP: 612-15-22-373 REGON: 040110594 

 

w związku z realizacją projektu pt.  

PROGRAM KONSERWATORSKI PILNYCH PRAC RESTAURATORSKICH KATASTROFALNEGO STANU 

ELEWACJI, ODWODNIENIA I OSUSZENIA KOŚCIOŁA PW. WNIEBOWZIĘCIA NMP I ŚW. MIKOŁAJA - 

BOLESŁAWIECKIEJ BAZYLIKI MARYJNEJ  

Parafia zaprasza do składania ofert na 

Wykonanie prac konserwatorskich i restauracyjnych na zabytkowym obiekcie sakralnym Wniebowzięcia 

NMP I św. Mikołaja - Bolesławieckiej Bazyliki Maryjnej 

kod CPV  

 

 

 

 

 

KODY CPV 

Roboty budowlane w zakresie budowy wypoczynkowych, sportowych, kulturalnych, 

hotelowych i restauracyjnych obiektów budowlanych 

45212000-6 

Roboty budowlane w zakresie kościołów 45212361-4 

Nadzór nad robotami budowlanymi 71247000-1 

Instalowanie przeciwpożarowych systemów alarmowych 45312100-8 

Izolacja cieplna 45321000-3 

Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 45400000-1 

Pokrywanie podłóg i ścian 45430000-0 

Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 45330000-9 

Rusztowania  44212310-5 

Roboty elewacyjne 45443000-4 
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Roboty murarskie i murowe 45262500-6 

Roboty kamieniarskie 45262510-9 

Roboty renowacyjne 45453100-8 

Roboty remontowe i renowacyjne 45453000-7 

 

I. Zamawiający: 

Parafia Rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny i św. Mikołaja  

ul. Kościelna 3 

59-700 Bolesławiec 

 

II. Tryb udzielenia zamówienia 

Rodzaj procedury: otwarta, nieograniczona. 

Zgodnie z zasadą konkurencyjności opisaną w punktach 6.5.2 Wytycznych w zakresie 

kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 

Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. 

 

Zamawiający wszczyna postępowanie w trybie zapytania ofertowego z chwilą publikacji 

ogłoszenia o zamówieniu na stronie internetowej Parafia Rzymskokatolicka pw. 

Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny i św. Mikołaja tj. 

http://sanktuarium.boleslawiec.pl/ oraz z chwilą przesłania zaproszenia do składania ofert 

do trzech potencjalnych dostawców. 

 

W postępowaniu nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – 

Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2015 r., poz. 2164). 

 

Na przedmiotowe postępowanie nie przysługują żadne środki ochrony prawnej. 

 

III. Opis przedmiotu zamówienia 

Przedmiotem zamówienia  jest przeprowadzenie prac renowacyjnych i konserwatorskich w 

zabytkowym kościele pw. Wniebowzięcia NMP i św. Mikołaja - Bolesławieckiej Bazylice 

Maryjnej w Bolesławcu. Szczegółowy wykaz planowanych prac znajduje się w dołączonym 

do zapytania przedmiarze robót budowlanych. 

 

Przedmiar robót stanowi załącznik nr 3 w ramach niniejszego zapytania ofertowego 

 

Gwarancja: min. 36 miesięcy - liczona od dnia podpisania końcowego protokołu odbioru bez 

uwag. 

 

Wpis do rejestru zabytków decyzją nr. A/1982/86 z dnia 29.03.1949r.  

Pozwolenie na budowę: decyzja nr 16 z dnia 11.01.2016 r. wydana przez Starostwo 

Powiatowe w Bolesławcu.  
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Pozwolenie na przeprowadzenia prac konserwatorskich/ prac restauratorskich: nr. 1648/15 

oraz 1561/15 

 

Informacja dotycząca dokumentacji projektowej:  

Dopuszcza się zmianę systemów, materiałów i producentów urządzeń na równoważne w 

stosunku do założonych w przedmiarze robót, pod warunkiem spełnienia wymagań 

stawianych w przedmiarze, niepogorszeniu ich parametrów, zachowania celu któremu mają 

służyć. Ewentualne wskazania w przedmiarze nazw własnych producentów i typów 

urządzeń, czy materiałów należy traktować jako definiujące minimalne wymagania 

materiałowe. 

 

IV. Termin i miejsce realizacji zamówienia: 

▪ Termin realizacji zamówienia: do 31 grudnia 2018 r. 

▪ Miejsce: Parafia Rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny i 

św. Mikołaja, ul. Kościelna 3, 59-700 Bolesławiec 

 

V. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych 

warunków 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 

1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 

2. posiadają odpowiednią wiedzę i doświadczenie do realizacji zamówienia, 

3. dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia; 

4. złożą ofertę z terminem ważności min. 60 dni 

5. złożą wraz z ofertą kopię polisy ubezpieczeniowej OC na minimalną wartość 2 miliony 

zł. 

6. nie są powiązani osobowo i kapitałowo z zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe 

lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami 

upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w mieniu zamawiającego lub osobami 

wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i 

przeprowadzaniem 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. 
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Weryfikacja spełnienia warunku, o którym mowa w pkt. 1 nastąpi na podstawie 

przedłożonego wraz z ofertą uprawnienia konserwatorskiego do prowadzenia prac 

budowlanych na obiektach zabytkowych (kopia poświadczona „za zgodność z oryginałem”). 

 

Weryfikacja spełnienia warunku, o którym mowa w pkt. 2 nastąpi na podstawie 

przedłożonych wraz z ofertą referencji na minimum 2 prace/budowy na obiektach 

zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków, a każdy z przedstawionych obiektów nie 

może być obiektem mniejszym powierzchniowo niż 1500 m2 powierzchni użytkowej 

(oryginały lub kopie poświadczone „za zgodność z oryginałem”). 

 

Weryfikacja spełnienia warunku, o którym mowa w pkt. 3 nastąpi na podstawie 

przedłożonych wraz z ofertą dokumentów potwierdzających posiadanie wykwalifikowanej 

kadry w osobie kierownika budowy posiadającego co najmniej 3 letnie doświadczenie 

zawodowe w kierowaniu robotami budowlanymi w tym pełnieniu funkcji kierownika 

budowy na co najmniej trzech budowach wpisanych do rejestru obiektów zabytkowych oraz 

posiadającego następujące kwalifikacje: uprawnienia budowlane do kierowania robotami 

budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej - bez ograniczeń oraz uprawnienia 

konserwatorskie (kopie poświadczone „za zgodność z oryginałem”). 

 

Weryfikacja spełnienia warunku, o którym mowa w pkt. 4 nastąpi na podstawie oferty 

wypełnionej według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 z określonym terminem ważności 

oferty. 

 

Weryfikacja spełnienia warunku, o którym mowa w pkt. 5 nastąpi na podstawie złożonej 

wraz z ofertą kopii polisy ubezpieczeniowej (kopia powinna zostać poświadczona „za 

zgodność z oryginałem”). 

 

W zakresie pkt. 6 Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia 

powyższego warunku. Weryfikacja spełnienia tego warunku nastąpi na podstawie 

złożonego wraz z ofertą oświadczenia, którego wzór stanowi Załącznik nr 2. 

  

 

Niespełnienie powyższych warunków udziału w postępowaniu skutkować będzie 

wykluczeniem z postępowania, a co za tym idzie odrzuceniem oferty. 

VI. Kryteria oceny i wyboru ofert 

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryterium: 

Lp. Nazwa Waga kryterium – ilość punktów 

1. Cena brutto 85% 

2. Gwarancja  15% 

 Razem 100% 
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Sumaryczna ilość punktów uzyskanych przez oferenta zostanie ustalona wg wzoru: 

 

S= C*0,85 + G*0,15 

gdzie: 

S – suma uzyskanych punktów 

C – punkty z kryterium cena brutto 

G – punkty z kryterium gwarancja 

 

Sposób wyliczania punktów z poszczególnych kryteriów: 

C = (Cmin/Cof) x 100 

gdzie:  

C   – ilość przyznanych punktów za kryterium cena danej oferty 

Cmin - najniższa cena wśród składanych ofert 

Cof - cena danej oferty 

 

G = (Gof /Gmax) x 100 

gdzie:   

G   – ilość przyznanych punktów za kryterium gwarancja w miesiącach 

Gmax  – najdłuższy okres gwarancji w miesiącach  

Gof  – proponowany okres gwarancji danej oferty 

 

Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę, która uzyska najwyższą ilość punktów, w 

oparciu o ustalone wyżej kryteria i podpisze umowę z wybranym wykonawcą 

VII. Miejsce, termin i sposób składania ofert 

Oferty wypełnione na formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 należy składać w 

terminie do 30.06.2017 r. do godz. 12.00 (liczy się data wpływu): 

▪ osobiście: ul. Kościelna 3, 59-700 Bolesławiec 

▪ pocztą: ul. Kościelna 3, 59-700 Bolesławiec 

▪ e-mailem na adres: ajarosiewicz@poczta.onet.pl 

 

Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.  

 

Brane będą pod uwagę jedynie kompletne oferty tj. oferty wraz z wymaganymi 

załącznikami, przy czym oferta oraz oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków 

udziału w postępowaniu obligatoryjnie muszą być wypełnione na wzorach stanowiących 

Załącznik nr 1 i 2 do niniejszego zapytania. 

 

Załączniki dodatkowe, niewymagane przez Zamawiającego niniejszym zapytaniem, nie będą 

stanowić powodu do odrzucenia oferty, przy czym nie będą one brane pod uwagę. 

 

 

 

mailto:ajarosiewicz@poczta.onet.pl
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VIII. Warunki zmiany umowy 

Zamawiający określa następujące okoliczności, które mogą powodować konieczność 

wprowadzenia zmian w treści zawartej umowy w stosunku do treści złożonej oferty: 

▪ zmiana terminu realizacji umowy: 

o gdy zaistnieje inna, niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy 

okoliczność prawna, ekonomiczna, techniczna, lub wystąpi siła wyższa, za którą żadna ze 

stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania 

umowy zgodnie z zamówieniem 

o w szczególności w wyniku zmiany warunków atmosferycznych uniemożliwiająca 

wykonywanie robót (np. temperatura, opady, wiatr), w wyniku działania sił natury, które 

zostały uznane na stan klęski żywiołowej, przed którymi Wykonawca nie mógł w racjonalny 

sposób poczynić zabezpieczenia, 

o w wyniku opóźnienia w uzyskiwaniu niezbędnych decyzji z właściwych organów z 

przyczyn dotyczących organu ją wydającego, 

o w wyniku opóźnienia, za które Wykonawca nie odpowiada, w uzyskaniu np. opinii i 

uzgodnień, 

o w wyniku konieczność wykonania dodatkowych badań, ekspertyz, analiz, itp., 

o w wyniku wystąpienia szkód oraz następstw nieszczęśliwych wypadków dotyczących 

pracowników i osób trzecich a powstałych w związku z prowadzonymi robotami 

budowlanymi, w tym także ruchem pojazdów mechanicznych. 

o wystąpieniu okoliczności mogących wpłynąć na zmianę terminów Wykonawca winien 

jest poinformować Zamawiającego pisemnie i natychmiast odnotować to w dzienniku 

budowy. 

▪ zmiany materiałów budowlanych jeśli wystąpi przejściowy lub trwały brak 

produktu z przyczyn leżących po stronie producenta przy jednoczesnym 

dostarczeniu produktu zamiennego o parametrach nie gorszych (równoważnych) 

od produktu objętego umową 

▪ zmiana zakresu przedmiotu umowy: 

o w wyniku konieczności wykonania robót zamiennych, 

o w wyniku wykonania robót wynikających z zaleceń organów uprawnionych np. Nadzoru 

budowlanego, konserwatorskiego, PIP itp. 

o wystąpieniem dodatkowych robót, a niemożliwych do przewidzenia przed zawarciem 

umowy. 

▪ zmiana osób odpowiedzialnych za kontakty i nadzór nad realizacją przedmiotu 

umowy, 

▪ wystąpienie oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy. 

 

Zmiany, o których mowa powyżej dopuszczone będą wyłącznie pod warunkiem złożenia 

wniosku przez Wykonawcę i po akceptacji przez Zamawiającego, a ich wprowadzenie 

wymagać będzie formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

IX. Rozstrzygnięcie/wybór oferty 
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Rozstrzygnięcie procesu wyboru oferty odbędzie się w terminie do 14 dni od daty 

zakończenia terminu składania ofert. Wyniki rozstrzygnięcia wyboru oferty zostaną 

opublikowane na stronie internetowej www.sanktuarium.boleslawiec.pl, a także przesłane 

do każdego Oferenta drogą mailową.  

 

X. Sposób udzielania informacji i wyjaśnień 

Szczegółowych informacji na temat przedmiotu zamówienia udziela: 

▪ Ks. Andrzej Jarosiewicz 

▪ ajarosiewicz@poczta.onet.pl (w terminie 3 dni od przesłanego zapytania)  

 

XI. Informacje dodatkowe 

Sposób obliczania ceny oferty: 

Cena oferty Wykonawcy musi uwzględniać wszystkie wymagania związane z zamówieniem 

oraz obejmować wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej 

z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia i  nie  może  ulec  zmianie  

przez  cały  okres obowiązywania umowy z zastrzeżeniem pkt. IX niniejszego zapytania.  

 

Oferowana cena powinna zawierać: wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia 

(materiały, robocizna, transport, narzuty, sprzęt). 

  

W formularzu ofertowym wszystkie kwoty należy podać w PLN oraz zaokrąglać do 2 miejsc 

po przecinku. Stawki podatku VAT należy obliczyć zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Wykonawca powinien sporządzić ofertę podając cenę netto, należny podatek VAT i cenę 

brutto. 

 

Zamawiający zastrzega prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny w 

trakcie jego trwania w przypadku zaistnienia niemożliwej wcześniej do przewidzenia 

okoliczności prawnej, ekonomicznej, technicznej lub wystąpienia siły wyższej, za którą 

żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności w szczególności, gdy: 

▪ postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą,  

▪ wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że przeprowadzenie 

postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego. 

 

W przypadku podpisywania oferty lub poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii 

dokumentów przez osob(ę)y nie wymienion(ą)e w dokumencie rejestrowym Wykonawcy, 

należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo.  

 

Zamawiający dopuszcza składanie ofert sporządzonych wyłącznie w języku polskim. 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.  

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.  

Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.  

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium na przedmiotowe postępowanie. 

mailto:ajarosiewicz@poczta.onet.pl
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Zamawiający nie wymaga od Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako 

najkorzystniejsza, wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

 

Koszty przygotowania oferty ponosi Wykonawca. 

 

W przypadku oczywistych omyłek, braku podpisu, braku załącznika innego niż formularz 

ofertowy, niekompletności oferty Zamawiający nie przewiduje wzywania Wykonawców do 

uzupełnienia braków. 

 

XII. Załączniki do zapytania ofertowego: 

▪ Załącznik nr 1 - Formularz oferty  

▪ Załącznik nr 2 - Oświadczenie wykonawcy 

▪ Załącznik nr 3 – Przedmiar robót budowlanych 

 


