I.

NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:
Fundacja Pełna Życia
(dawniej Fundacja Hipoterapia)
ul. Dunajewskiego 5/29
31-133 Kraków
NIP: 6771699283
REGON: 003871586
KRS: 0000043097

II.

TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
W Etapie II oceniana jest cena oferty i doświadczenie zespołu.
Cena oferty będzie obliczona przez Wykonawców zaproszonych do Etapu II w oparciu o przedmiar robót,
zestawienie kosztów opracowane przez Wykonawcę, wchodzące w skład koncepcji aranżacji sali
wielofunkcyjnej składanej na Etapie I, i pełną dokumentację jaką dysponuje Zamawiający, udostępnione im
wraz z zaproszeniem do Etapu II. Wykonawcy otrzymają odpowiednią ilość czasu na złożenie oferty cenowej
(nie mniej niż 14 dni). Zamawiający przewiduje wynagrodzenie kosztorysowe.
Przedmiar robót nie opisuje zakresu przedmiotowego zamówienia, służy wyłącznie pomocy Wykonawcy w
oszacowaniu kosztów niezbędnych do wykonania zamówienia oraz do ewentualnego rozliczania wykonania
umowy na etapie wykonawstwa.
Jako najkorzystniejsza zostanie wybrana oferta, która otrzyma najwyższą liczbę punktów w kryteriach
oceny ofert.

III.

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT:
1. Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Oferta wraz z załącznikami musi być czytelna.
3. Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania
wykonawcy. Upoważnienie do podpisania oferty musi być dołączone do oferty, jeżeli nie wynika ono z
innych dokumentów załączonych przez wykonawcę.
4.

Jeżeli osoba/osoby podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to
musi w swej treści jednoznacznie wykazywać uprawnienie do podpisania oferty. Pełnomocnictwo to
musi zostać dołączone do oferty i musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność
z oryginałem.
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5.

Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument składający się na
ofertę sporządzony w innym języku niż język polski winien być złożony wraz z tłumaczeniem na język
polski. W razie wątpliwości uznaje się, że wersja polskojęzyczna jest wersją wiążącą.

6.

Każda poprawka w treści oferty, a w szczególności każde przerobienie, przekreślenie, uzupełnienie,
nadpisanie, przesłonięcie korektorem, etc. powinny być zaparafowane przez wykonawcę.

7.

Zaleca się, aby strony oferty były trwale ze sobą połączone.

8.

Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

9.

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych oraz ofert wariantowych.

10. Złożenie więcej niż jednej oferty lub złożenie oferty zawierającej propozycje alternatywne spowoduje
odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez wykonawcę.
11. Wykonawca wskaże w ofercie tę część zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom,
wskazanie powinno nastąpić w Etapie II.
12. W przypadku gdy cena całkowita oferty jest niższa o co najmniej 30% od wartości zamówienia
powiększonej o należny podatek od towarów i usług, ustalonej przed wszczęciem postępowania
zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, zamawiający
może odrzucić taką ofertę jako zawierającą rażąco niską cenę.
13.

Na ofertę w Etapie II składają się:
1) formularz cenowy : wypełniony przedmiar robót wraz z zestawieniem kosztów opracowanym przez

Wykonawcę, wchodzące w skład koncepcji aranżacji sali wielofunkcyjnej składanej na Etapie I
– dokumenty przekazywane w etapie II;
2) wskazanie części zamówienia, które Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom.
14.
W przypadku braków oferty lub niejasności Zamawiający wezwie Wykonawcę do ich uzupełnienia lub
złożenia wyjaśnień, wyznaczając ku temu odpowiedni termin. W razie jego niedotrzymania lub braku
skutecznego uzupełnienia braków lub złożenia niewystarczających wyjaśnień Zamawiający może odrzucić ofertę
Wykonawcy.

IV. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT:
1. Oferty w Etapie II muszą być złożone w siedzibie Zamawiającego, przy ul. Dunajewskiego 5/29, w Krakowie
w terminie do dnia 22 października 2019 roku, do godziny 13:00.
2. Oferty mogą być składane w godzinach pracy Zamawiającego: od poniedziałku do piątku od 10:00 do 14:00.
3. Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie zawartości bez
uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem wykonawcy,
zaadresowane na Zamawiającego oraz opisane w sposób jasno wskazujący, iż jest to oferta złożona
w niniejszym konkursie.
4. W przypadku nieprawidłowego zaadresowania lub oznaczenia koperty Zamawiający nie bierze
odpowiedzialności za złe skierowanie przesyłki i jej przedterminowe otwarcie.
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5. Oferta otrzymana przez zamawiającego po terminie składania ofert zostanie zwrócona wykonawcy bez
otwierania. Zamawiający niezwłocznie zawiadomi wykonawcę o złożeniu oferty po terminie.
6. Otwarcie ofert w Etapie II nastąpi w siedzibie Zamawiającego przy ul. Dunajewskiego 5/29. Otwarcie ofert
nastąpi o godzinie 13:15.
7. Otwarcie ofert w Etapie II jest jawne, wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert.

V.

OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ
Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT:
1. Przy wyborze ofert najkorzystniejszych Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami i
ich znaczeniem (wagą):
w Etapie II: Kryterium cena – do 85 pkt.
W ramach kryterium 1. Cena ofertowa:
Jako cenę oferty Zamawiający przyjmie sumę cen brutto za wykonanie obu zadań, wskazaną przez
Wykonawcę w formularzu cenowym, złożonym w Etapie II.
Oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną ilość punktów w niniejszym kryterium, tj. 85 pkt.
Pozostałe oferty otrzymają proporcjonalnie mniej punktów liczonych według wzoru:
Liczba punktów = (Cmin/Cbad) x 85 gdzie:
− Cmin - najniższa cena spośród wszystkich cen ofert podlegających ocenie
− Cbad - cena badanej oferty
Składniki: Cmin i Cbad przed wyliczeniem punktów zostaną zaokrąglone do dwóch miejsc po
przecinku.
Doświadczenie kierownika budowy – do 15 pkt.:
Oceniane będzie doświadczenie osoby mającej pełnić funkcję kierownika budowy, polegające na
pełnieniu ww. funkcji w obiektach wpisanych do rejestru zabytków o charakterze fortecznym.
Zamawiający dokona ocenę w oparciu o wykaz osób składany wraz z ofertą, w którym wykonawca
winien wskazać co najmniej nazwę obiektu, numer wpisu do rejestru zabytków, inwestora oraz okres
realizacji prac budowlanych. Zamawiający przyzna 5 punktów za każdy obiekt wpisany do rejestru
zabytków o charakterze fortecznym, przy którym dana osoba pełniła funkcję kierownika budowy, nie
więcej niż 15 punktów.
Wynik przed zsumowaniem zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku.

VI.

SPIS ZAŁĄCZNIKÓW
Załącznik nr 1 – Formularz oferty;
Załącznik nr 2 – Przedmiar robót.
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Załącznik Nr 1 do zaproszenia

OFERTA – ETAP II
(wzór)
w postępowaniu o udzielenie zamówienia
prowadzonego w trybie konkursu ofert
na realizację prac konserwatorskich, restauratorskich, prac zabezpieczających przed zniszczeniem oraz robót
budowlanych prowadzonych przy zabytkach nieruchomych w ramach zadania p.n.
REWALORYZACJA FORTU 52 1/2 S „SKOTNIKI” (SIDZINA) POPRZEZ REMONT I PRZEBUDOWĘ DAWNEGO
BLOKU KOSZAROWO-BOJOWEGO WRAZ Z OTOCZENIEM I ZIELENIĄ FORTECZNĄ Drugie postepowanie

Nazwa Wykonawcy

Adres Wykonawcy

Adres e-mail do korespondencji w sprawie
zamówienia
Dokładny adres do korespondencji w
sprawie zamówienia

W związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia na realizację prac konserwatorskich, restauratorskich,
prac zabezpieczających przed zniszczeniem oraz robót budowlanych prowadzonych przy zabytkach
nieruchomych w ramach zadania p.n. REWALORYZACJA FORTU 52 1/2 S „SKOTNIKI” (SIDZINA) POPRZEZ
REMONT I PRZEBUDOWĘ DAWNEGO BLOKU KOSZAROWO-BOJOWEGO WRAZ Z OTOCZENIEM I ZIELENIĄ
FORTECZNĄ Drugie postepowanie, składam ofertę etapu II wykonania zamówienia zgodnie Regulaminem
konkursu z dnia 23 września 2019.
Oferuję wykonanie zamówienia za cenę [___] PLN netto, plus podatek VAT w kwocie [____] PLN, co daje cenę
oferty: [___] PLN brutto.
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W załączeniu przedstawiamy formularz cenowy, tj. kosztorys ofertowy (uzupełniony przedmiar robót) wraz
z zestawieniem kosztów wykonania koncepcji
Oferta zawiera ……… ponumerowane /ponumerowanych stron. *
*(niepotrzebne skreślić)

…………………………………………
Podpis osoby uprawnionej do składania
oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy
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