Zapytanie ofertowe
nr FYKJ/RPWM.06.02.03/2017/1
z dnia 22 sierpnia 2017 roku
Zapytanie ofertowe na realizację robót budowlanych i wykończeniowych związanych z budową bu‐
dynku Bosmanatu wraz z wykończeniem wnętrz , pomostem i pirsem oraz budynku Stanicy Wod‐
nej wraz z wykończeniem wnętrz w ramach projektu pod nazwą

„MARINA PLUSKI – rekreacja i edukacja żeglarska ” złożonego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 6 Kultura i dziedzictwo Działanie 6.2 Dziedzictwo naturalne Poddziałanie 6.2.3 Efektywne wykorzystanie zasobów
I.

ZAMAWIAJĄCY

Fundacja Yacht Klub Junga przy ul. Dożynkowej 94, (poczta 10‐858 Olsztyn), NIP 7393863568,
REGON 281544446
Przedmiot działalności związany z projektem: 93.12.Z‐ działalność klubów sportowych

II.

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

1) Przedmiotem zamówienia jest realizacja na rzecz Zamawiającego robót budowlanych i wykończe‐
niowych związanych z Bosmanatu wraz z wykończeniem wnętrz , pomostem i pirsem oraz bu‐
dynku Stanicy Wodnej wraz z wykończeniem wnętrz zgodnie ze szczegółowym opisem zamówie‐
nia zawartym w punkcie III.
2) Kod i nazwa (CPV)
‐ 45000000‐7 Roboty budowlane
3) Postępowanie prowadzone jest w trybie procedury ogłoszenia zapytania ofertowego zgodnie z
zasadą konkurencyjności w oparciu o Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Fun‐
duszu Spójności na lata 2014‐2020.

III.

SZCZEGÓŁOWY OPIS ZAMÓWIENIA

1) Zakres zamówienia obejmuje realizację robót budowlanych związanych z budową Bosmanatu
wraz z wykończeniem wnętrz , pomostem i pirsem oraz budynku Stanicy Wodnej wraz z wykoń‐
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czeniem wnętrz w miejscowości Pluski na jeziorem Plusznym działce oznaczonej nr. 41/144;
35/47 i 881 .
2) Szczegółowe wymagania techniczne dotyczące konstrukcji oraz planowanych robót i wykończenia
określone są w dokumentacjach budowlanych oraz dokumentacjach dotyczących wykończenia i
aranżacji wnętrz oraz wyposażenia, które mogą być udostępnione do wglądu w siedzibie Zama‐
wiającego po uprzednim przesłaniu prośby o jej udostępnienie.

IV.

DODATKOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

1) Miejsce realizacji zamówienia: miejscowości Pluski na jeziorem Plusznym działce oznaczonej nr.
41/144; 35/47 i 881 .
2) Termin realizacji zamówienia: rozpoczęcie I kwartał 2018 roku zakończenie III kwartał 2019, czas
realizacji 18 miesięcy od daty podpisania umowy.
3) W ramach dostawy przedmiotu zamówienia udzielona zostanie gwarancja min. 60 miesięcy od
daty podpisania protokołu odbioru przedmiotu zamówienia.

V.

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1) Z możliwości ubiegania się o zamówienie wykluczone są podmioty (Oferenci), które są powiązane
osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się
wzajemne powiązanie między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobo‐
wiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynno‐
ści związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wybory wykonawcy a Oferentem,
polegające w szczególności na:
a)

uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b)

posiadaniu udziałów lub co najmniej 10 % akcji,

c)

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

d)

pozostawanie 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.

2) Zamawiający dokona oceny spełniania warunku, o którym mowa w punkcie V.1) według formuły
spełnia/nie spełnia – na podstawie analizy złożonego przez Oferenta oświadczenia (Załącznika nr
2).
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VI.

KRYTERIA WYBORU OFERTY

1) Rozpatrywane będą jedynie oferty niepodlegające odrzuceniu oraz złożone przez Oferentów nie‐
podlegających wykluczeniu z postępowania.
2) Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o jedno kryterium, którym jest: Cena netto.
3) Punktacja za kryterium Cena netto zostanie ustalona następująco:

Końcowy wynik powyższego działania zostanie zaokrąglony do 2 miejsc po przecinku.
4) Maksymalna możliwa do uzyskania ilość punktów w ramach tego kryterium wynosi 100.
5) Uwzględniając powyższe kryteria oceny ofert, wybrana zostanie oferta z najwyższą ilością punk‐
tów.
6) Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia dodatkowych negocjacji z Oferentami w
przypadku, gdy nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że
dwie bądź więcej ofert otrzyma taką samą liczbę punktów.

VII.

OFERTA

1) Kompletna oferta musi być sporządzona w formie pisemnej i zawierać:
a) formularz ofertowy do zapytania ofertowego ‐ (Załącznik nr 1).
b) oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych ‐ (Załącznik nr 2).
2) Oferty niekompletne, nieczytelne, niepodpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Oferen‐
ta lub złożone po terminie zostaną odrzucone.
3) Odrzuceniu będą podlegać również oferty, w których z załączonego wykazu robót budowlanych
nie będzie wynikać, że oferent posiada doświadczenie w zakresie realizacji przedmiotu zapytania.
4) Oferent jest związany ofertą przez 210 dni kalendarzowych licząc od dnia upływu terminu na zło‐
żenie ofert.
5) Oferta musi zawierać cenę netto wyrażona w złotych (PLN). Cena uwzględnia wszystkie koszty
związane z realizacją zamówienia.
6) Pytania w zakresie zapytania ofertowego kierowane do Zamawiającego należy przekazywać w
formie elektronicznej na adres e‐mail: biuro@jungaokz.pl

VIII.

TERMIN I SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERTY

1) Ofertę można doręczyć osobiście lub przesłać drogą pocztową na adres siedziby firmy Zamawiają‐
cego do dnia 17 października 2017 roku do godz. 1600
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2) Decyduje data wpływu oferty do siedziby Zamawiającego.
3) Otwarcie i rozstrzygnięcie ofert nastąpi dnia 21 października 2017
4) Informacja o wyborze najlepszej oferty zostania podana na stronie internetowej Zamawiającego

IX.

POSTANOWIENIA DODATKOWE

1) Zamawiający zastrzega możliwość wprowadzenia zmian do dokumentacji zapytania ofertowego
wraz z załącznikami. O wprowadzonych zmianach poinformuje niezwłocznie Oferentów, do któ‐
rych wystosował zapytanie ofertowe oraz umieści informację o zmianach na stronach interneto‐
wych, na których zostało ono upublicznione.
2) Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamknięcia postępowania bez dokonywania wyboru oferty
lub do unieważnienia postępowania bez podawania przyczyn.
3) Jeżeli firma/instytucja, której oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający
może wybrać najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.
4) Zapytanie zostało upublicznione na stronie: http://www.okz.olsztyn.pl/zapytania‐ofertowe/

X.

ZAŁĄCZNIKI

Załącznik nr 1 Formularz ofertowy do zapytania ofertowego nr FYKJ/RPWM.06.02.03/2017/1
Załącznik nr 2 Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych
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