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Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego 

zapewniającą inwestycję w zrównoważone rybołówstwo 

 

 
 

Marianowo, 19 lutego 2014 r. 

 

Stowarzyszenie „SIEJA” 

ul. Mieszka I 1 

73-121 Marianowo 

tel/fax 91 578 25 18 

e-mail: lgr-sieja@wp.pl 

www: lgr-sieja.pl 

 

 

Zapytanie ofertowe nr 1/2014 

 

na budowę 34 szt. wiat przystankowo-rekreacyjnych w ramach projektu pt. „Promocja obszarów 

działania Lokalnych Grup Rybackich poprzez budowę sieci obiektów małej infrastruktury turystycznej 

pn. PRZYSTANEK RYBY” realizowanego w ramach środka 4.2. Programu Operacyjny 

„Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007- 2013” 

 

 

I. ZAMAWIAJĄCY 

 

1. Zamawiającym są łącznie trzy Lokalne Grupy Rybackie, tj.: 

1) Stowarzyszenie ,,SIEJA” – Lider Projektu, z siedzibą ul. Mieszka I 1, 73-121 Marianowo; 

2) Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka ”Partnerstwo Drawy” w Szczecinku - Partner 

Projektu, z siedzibą ul. 28-go Lutego 16, 78-400 Szczecinek; 

3) Lokalna Grupa Rybacka ”Zalew Szczeciński”– Partner Projektu, z siedzibą ul. Dworcowa 4, 72-

602 Świnoujście. 

2. Prowadzącym zapytanie ofertowe jest Lider Projektu - Stowarzyszenie „SIEJA”, ul. Mieszka I 1, 73-

121 Marianowo. 
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II. OGÓLNY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest budowa 34 szt. wiat przystankowo-rekreacyjnych zwanych 

„PRZYSTANKIEM RYBY” (dalej Przystanek) w ramach projektu pt. „Promocja obszarów działania 

Lokalnych Grup Rybackich poprzez budowę sieci obiektów małej infrastruktury turystycznej pn. 

PRZYSTANEK RYBY”, zgodnie z dokumentacją projektową opracowaną przez ARTOP PRACOWNIA 

PROJEKTOWA ul. J. H. Dąbrowskiego 38-40 lok. 301, 70-100 Szczecin oraz Opisem Przedmiotu 

Zamówienia (dalej OPZ). 

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 2 do zapytania ofertowego „Opis 

przedmiotu zamówienia” wraz z załącznikami: 

 załącznik nr 2.1 do OPZ. „Dokumentacja projektowa” - 34 egz. projektów budowlanych wiat; 

 załącznik nr 2.2. do OPZ „Przedmiary robót budowlanych” - 34 egz. przedmiarów wiat; 

 załącznik nr 2.3. do OPZ „Projekty tablic promocyjnych w wersjach poglądowych” (6 egz.)  

 załącznik nr 2.4. do OPZ „Księga Znaku Logo „PRZYSTANEK RYBY”” 

 załącznik nr 2.5. do OPZ „Zmiany i uzupełnienia do projektów budowy wiat przystankowych” 

3. Na podstawie ww. załączników do OPZ oraz zgodnie z ustaleniami z Zamawiającymi, Wykonawca 

wykona łącznie 34 szt. wiat przystankowo - rekreacyjnych wraz z elementami promocyjno-

informacyjnymi.  

Zakres zamówienia obejmuje wykonanie wszystkich prac prowadzących do osiągnięcia stanu zgodnego z 

dokumentacją projektową (zał. nr 2.1 do OPZ) oraz ze zmianami i uzupełnieniami do projektów budowy 

wiat przystankowych (zał. nr 2.5 do OPZ), opracowaną przez ARTOP PRACOWNIA PROJEKTOWA ul. 

J. H. Dąbrowskiego 38-40 lok. 301, 70-100 Szczecin. 

Przedmiotem prac będą roboty budowlane związane z posadowieniem Przystanków w każdej z lokalizacji, 

wykonaniem nawierzchni i zagospodarowaniem otoczenia, a także prace związane z wykonaniem i 

montażem Przystanków wraz z elementami wyposażenia przystanków (w tym m.in. dostawa i montaż 

tablic, ławek, stojaków, wykonanie logo).  

Wykonawca jest zobowiązany w ofercie do zastosowania rozwiązań zamiennych opisanych w zał. nr 

2.5. do OPZ „Zmiany i uzupełnienia do projektów budowy wiat przystankowych” w zakresie: 

1) Elementów konstrukcyjnych 

2) Zabezpieczenie słupków konstrukcyjnych przed wpływem warunków atmosferycznych 

3) Zagęszczenia rozstawu słupków we wszystkich typach wiat 

4) Wykonania szczytów trójkątnych z poliwęglanu w wiatach B3 i B4 MAXI 

5) Rodzaju drewna elewacyjnego 

6) Wykonania podbitki w wiatach B4 MAXI 

7) Zastosowania papy podkładowej pod gont bitumiczny 

8) Wykonania loga „Przystanek RYBY” na folii samoprzylepnej 
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Dodatkowo, Wykonawca pomocniczo przy szacowaniu oferty powinien kierować się przedmiarami robót, 

które stanowią zał. nr 2.2 do OPZ. Przedmiary nie posiadają zmian uwzględnionych w zał. nr 2.5 do OPZ 

- Zmiany i uzupełnienia do projektów budowy wiat przystankowych, stąd podstawę realizacji zamówienia 

stanowi dokumentacja projektowa wraz z uzupełnieniem (zał. nr 2.1 i zał. nr 2.5 do OPZ) oraz zapisy OPZ 

i Umowy – zał. nr 3 do zapytania. 

4. Przedmiotem prac będą roboty budowlane związane z posadowieniem Przystanków w każdej z lokalizacji, 

wykonaniem nawierzchni i zagospodarowaniem otoczenia, a także prace związane z wykonaniem i 

montażem Przystanków wraz z elementami wyposażenia przystanków (w tym m.in. dostawa i montaż 

tablic, ławek, stojaków, wykonanie logo).  

5. Elementy promocyjno-informacyjne należy wykonać zgodnie z załącznikami nr 2.3. i 2.4. do OPZ, a także 

zgodnie z wytycznymi ujętymi w dokumentacji projektowej dla każdego z zadań inwestycyjnych. 

Oryginały projektów graficznych tablic promocyjnych oraz logo w wersjach edytowalnych zostaną 

przekazane wykonawcy po podpisaniu umowy. 

6. Termin wykonania zamówienia - do dnia 12 września 2014 r. 

7. Zamawiający / Inwestorzy przewidują wynagrodzenie ryczałtowe. Cena ofertowa musi obejmować 

wszystkie prace, jakie z technicznego punktu widzenia są konieczne do prawidłowego wykonania i 

oddania do użytkowania przedmiotu zamówienia, obejmującego „Budowę 34 szt. wiat przystankowo-

rekreacyjnych w ramach projektu pt. „Promocja obszarów działania Lokalnych Grup Rybackich poprzez 

budowę sieci obiektów małej infrastruktury turystycznej pn. PRZYSTANEK RYBY””. 

8. Szczegóły realizacji przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 2 do zapytania ofertowego „Opis 

przedmiotu zamówienia” oraz umowa zawarta pomiędzy Zamawiającymi a Wykonawcą po wyborze 

oferty, której wzór stanowi załącznik nr 3 do zapytania ofertowego „Wzór Umowy”. 

 

III. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

 

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, przygotowaną w formie pisemnej pod rygorem nieważności, 

sporządzoną w języku polskim. 

2. Oferta musi obejmować całość zamówienia, nie dopuszcza się składania ofert częściowych oraz ofert 

wariantowych.  

3. Wszystkie załączone dokumenty podpisuje własnoręcznie osoba reprezentująca Wykonawcę na 

podstawie wpisu do odpowiedniego rejestru. Zamawiający żąda, aby Wykonawca do oferty dołączył 

dokument lub dokumenty, z których będzie wynikać uprawnienie do podpisania oferty. Wymagane 

dokumenty można złożyć w formie kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem. 

4. Wykonawcy składający ofertę wspólną ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w zapytaniu i 

przy zawarciu umowy. Pełnomocnictwo musi znajdować się w ofercie wspólnej wykonawców, złożone w 

oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.  
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5. Kopie dokumentów dotyczących każdego z Wykonawców składających ofertę wspólną muszą być 

poświadczone za zgodność z oryginałem przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania tych 

Wykonawców. 

6. Przed podpisaniem umowy (w przypadku wyboru podmiotu przez Zamawiających), Wykonawcy 

składający ofertę wspólną będą mieli obowiązek przedstawić Zamawiającym umowę konsorcjum, 

zawierającą, co najmniej: 

a. zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego swoim 

zakresem realizację przedmiotu zamówienia 

b. określenie zakresu działania poszczególnych stron umowy, 

c. czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy, niż okres obejmujący realizację 

zamówienia oraz czas trwania gwarancji jakości i rękojmi. 

7. Złożona oferta musi zawierać minimalnie: 

a. datę sporządzenia oferty; 

b. nazwę, adres lub siedzibę Wykonawcy, numer NIP i REGON, numer telefonu, adres e-mail; 

c. ofertę cenową za wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie z zakresem określonym 

w Załączniku nr 1 do zapytania ofertowego „Oferta cenowa”; 

d. wypełniony Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego „Wykaz prac podobnych” (w przypadku, 

gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, a pracę podobną wykazać 

zamierza więcej niż jeden spośród nich, każdy z tych Wykonawców wypełnia odrębny wykaz 

dotyczący wykonanych przez niego robót) wraz z kopiami referencji lub poświadczeń 

stanowiących potwierdzenie spełnienia kryteriów, o których mowa w Rozdziale V ust. 1 pkt 1.2 

OPZ; 

e. wypełniony Załącznik nr 5 do zapytania ofertowego „Wykaz osób” wraz z załącznikami 

potwierdzającymi posiadane uprawnienia / kwalifikacje / doświadczenie zawodowe; 

f. odpis z właściwego rejestru, z którego będzie wynikać uprawnienie do podpisania oferty (w 

przypadku składania przez Wykonawców oferty wspólnej, odpis przedkłada każdy z Wykonawców 

osobno – dotyczy to również spółek cywilnych) 

g. pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu (w przypadku składania przez 

Wykonawców oferty wspólnej) 

h. informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzająca wysokość 

posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, wystawioną nie 

wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert (w celu potwierdzenia warunku, o 

którym mowa w Rozdziale V ust. 1 pkt 1.4 OPZ. W przypadku składania oferty wspólnej ww. 

dokument składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną, przy czym łączna wysokość 

posiadanych środków finansowych lub zdolności kredytowej wykonawców nie może być niższa, 

niż wskazana w Rozdziale V ust. 1 pkt 1.4 OPZ; 
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i. opłacona polisa lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że wykonawca ubezpieczony 

jest od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z 

przedmiotem zamówienia (w przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z 

wykonawców składających ofertę wspólną). 

  

IV. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 

 

1. Oferta powinna być przesłana w jednej ze wskazanych form: 

 za pośrednictwem poczty elektronicznej w formie skanu na adres e-mail: lgr-sieja@wp.pl  

 faxem pod nr: 91 578 25 18 

 pocztą (tradycyjną, kurierem) lub dostarczona osobiście na adres: Stowarzyszenie „SIEJA”, ul. 

Mieszka I 1, 73-121 Marianowo 

 

do godz. 12.00 w dniu 3 marca 2014 roku. 

 

V. WARUNKI UDZIAŁU I SPOSÓB OCENY ICH SPEŁNIENIA 

 

1. Do wykonania przedmiotu zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają warunki 

dotyczące: 

1.1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy 

prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 

1.2. posiadania wiedzy i doświadczenia tj.: w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu 

składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, wykonali 

należycie, co najmniej 1 pracę podobną do przedmiotu zamówienia.  

Za pracę podobną uznaje się: jednorazowe wykonanie, co najmniej 5 szt. wiat przystankowych, 

których wykonanie odpowiadało rodzajem robót stanowiących przedmiot zamówienia (roboty 

ziemne związane z posadowieniem, montaż konstrukcji, dachu, wykonanie elewacji, elementy 

wyposażania) o wartości łącznej prac na poziomie, co najmniej 50 000 zł brutto. 

Zamawiający za pracę podobną uzna również wykonanie co najmniej 2 szt. obiektów budowlanych 

o konstrukcji drewnianej (np. wiat, altan, wieży widokowych), o powierzchni co najmniej 15 m
2
 

lub co najmniej 5 szt. obiektów budowlanych o konstrukcji drewnianych (np. wiat, altan), o 

powierzchni co najmniej 3 m
2
. W obu przypadkach wykonane prace muszą odpowiadać rodzajom 

robót stanowiących przedmiot zamówienia (roboty ziemne związane z posadowieniem, montaż 

konstrukcji, dachu, wykonanie elewacji, elementy wyposażenia) i wykazać się łączną wartością 

robót na poziomie, co najmniej 50 000 zł brutto (w przypadku, gdy wartość zamówienia została 

określona w walucie innej niż złoty należy przeliczyć wg średniego kursu złotego ogłoszonego przez 

Prezesa NBP i obowiązującego w dniu podpisania umowy na realizację tego zamówienia); 

mailto:lgr%1Esieja@wp.pl
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1.3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia tj. kierownika budowy.  

Kierownik budowy musi posiadać uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w 

budownictwie, tj. do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej 

bez ograniczeń, a także musi się wykazać, co najmniej 3-letnim doświadczeniem w realizacji prac, 

jako kierownik budowy  

1.4. posiadania odpowiedniej sytuacji ekonomicznej i finansowej tj. wykonawca wykaże, że posiada 

dostęp do środków finansowych w wysokości nie niższej niż 300.000,00 zł (słownie: trzysta 

tysięcy złotych). Zamawiający uznają, że wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i 

finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, jeżeli zdolność kredytowa wykonawcy lub 

wysokość posiadanych środków nie będzie niższa niż 300.000,00 zł (słownie: trzysta tysięcy 

złotych). 

2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki określone w 

Rozdziale V ust. 1 pkt. 1.1 – 1.4 OPZ muszą zostać spełnione łącznie przez wszystkich Wykonawców. 

3. W celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w ust. 1 wykonawca ma obowiązek złożyć 

następujące dokumenty: 

a. wykaz prac podobnych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 

wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie głównych usług, w zakresie niezbędnym do 

wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat 

wykonania i podmiotów na rzecz, których usługi zostały wykonane, sporządzony według wzoru, 

który stanowi Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego „Wykaz prac podobnych”, wraz 

z załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Jeżeli Wykonawcy 

wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia dokument ten składa przynajmniej jeden z nich. 

b. wykaz osób, o których mowa w Rozdziale V ust. 1 pkt. 1.3 OPZ, które będą uczestniczyć 

w  wykonywaniu zamówienia, wraz z informacją o ich kwalifikacjach zawodowych, 

uprawnieniach, doświadczeniu i wykształceniu niezbędnym do wykonania zamówienia, a także 

zakresie wykonywanych przez nie czynności wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi 

osobami, którego wzór stanowi Załącznik nr 5 do zapytania ofertowego „Wykaz osób”. 

c. informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzająca wysokość 

posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej 

niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert (w celu potwierdzenia warunku, o którym 

mowa w Rozdziale V ust. 1 pkt. 1.4 OPZ. W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument 

składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną, przy czym łączna wysokość 

posiadanych środków finansowych lub zdolności kredytowej wykonawców nie może być niższa, 

niż wskazana w Rozdziale V ust. 1 pkt. 1.4 OPZ. 
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4. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do 

wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru 

prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić 

Zamawiającym, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności 

przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji 

niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. 

5. W przypadku podmiotów, o których mowa w Rozdziale V ust. 4 OPZ, przedkładane przez Wykonawcę 

kopie dokumentów dotyczących każdego z tych podmiotów muszą być poświadczone za zgodność z 

oryginałem przez te podmioty. 

6. Ocena spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana metoda 

„spełnia” - nie spełnia” na podstawie informacji przedstawionych w dokumentach, o których mowa w 

Rozdziale V ust. 3 oraz w Rozdziale IV ust. 7 OPZ. 

 

VI. OCENA OFERT I INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

 

1. Jedynym kryterium oceny ofert jest cena brutto oferty: 100%. 

2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną brutto, obejmującą realizację całego 

zamówienia. 

Punktacja:  

Punkty za cenę obliczane są według wzoru: 

 

    Pc = (Cmin / Cp) x 100 pkt 

    

gdzie: Cmin - cena brutto najniższa,  

Cp - cena brutto rozpatrywana 

 

3. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się 

wraz z upływem terminu składania ofert. 

4. Zamawiający zastrzegają sobie prawo podjęcia negocjacji z Wykonawcą, którego oferta zostanie 

uznana za ważną i będzie pierwszą najniższą ofertą. W przypadku, gdy najniższa oferta nie będzie 

spełniać kryteriów określonych w warunkach Zapytania lub negocjacje nie zakończą się 

podpisaniem umowy, Partnerzy Projektu podejmą negocjacje z następnym Wykonawcą, którego 

oferta była kolejno najniższa. 

5. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający prowadzący zapytanie – Stowarzyszenie „SIEJA” 

zawiadomi wykonawców, zamieszczając informację na stronie www.lgr-sieja.pl. Wykonawca wybranej 

oferty zostanie zawiadomiony dodatkowo za pośrednictwem poczty elektronicznej i telefonicznie. 

6. Zamawiający zastrzegają sobie prawo nie wybrania żadnej oferty. 

http://www.lgr-sieja.pl/


8 
 

7. Zamawiający przewidują możliwość nie podpisania umowy z wykonawcą, w sytuacji gdy środki 

pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, które Zamawiający / Inwestorzy zamierzają pozyskać na 

sfinansowanie całości lub znacznej części przedmiotu zamówienia, nie zostaną im przyznane.  

8. W sytuacji, gdy jeden z Zamawiających nie otrzyma dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej w 

ramach środka 4.2. PO RYBY, pozostali Zamawiający mogą podjąć negocjacje z Wykonawcą w celu 

ustalenia nowych warunków realizacji przedmiotu zamówienia i modyfikacji treści umowy, w tym 

wartości wynagrodzenia wykonawcy. Wykonawca nie jest zobligowany do przystąpienia do negocjacji i 

może odstąpić od podpisania umowy. 

 

VII. DODATKOWE INFORMACJE 

 

1. Zamawiający dopuszczają możliwość modyfikacji treści OPZ i pozostałych załączników do zapytania 

ofertowego nr 1/2014. Dokonane zmiany w pierwszej kolejności będą zamieszczone na stronie www.lgr-

sieja.pl.  

2. Jeżeli w wyniku zmiany treści OPZ i/lub któregoś z załączników do zapytania ofertowego nr 1/2014 jest 

niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający prowadzący zapytanie – 

Stowarzyszenie SIEJA, przedłuży termin składania ofert i zamieści informację na stronach internetowych 

wszystkich Zamawiających, na których ukazało się zapytanie.  

3. Dodatkowe informacje w przypadku pytań będą przekazywane, bez zbędnej zwłoki, drogą mailową oraz 

publikowane na stronie Zamawiającego prowadzącego zapytanie – Stowarzyszenie „SIEJA”. Pytania 

prosimy kierować na adres poczty elektronicznej: lgr-sieja@wp.pl lub przesyłać faxem pod nr: 91 578 25 

18. 

4. Pytania odnośnie zakresu przedmiotu zamówienia prosimy kierować na adres poczty elektronicznej: 

karpowicz@prozped.eu, lub pod nr: 91 829 34 59. 
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