
      
ZAPYTANIE OFERTOWE 

Znak sprawy ZP.2600.1.2021 
Tytuł postępowania  Wymiana okien w elewacji południowej wraz z ogólnym remontem elewacji. 

 

 

Zamawiający: 
Adres: 
Strona internetowa: 
Telefon 
Adres poczty elektronicznej 
NIP: 
Regon: 

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Byczynie 
Ul. Kluczborska 4A/4, 46-220 Byczyna 
www.byczyna.naszops.pl  
0 77 402 41 91 
zamowieniapubliczne@byczyna.pl 
7511062951 
004501704 

2. Tryb udzielenia zamówienia  
 

Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego w związku z wartością zamówienia 
nie przekraczającą kwoty 130.000,00 zł. (art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. 
Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r poz. 1129). 
 

3. Określenie przedmiotu zamówienia 
             

1. Zakres zamówienia. 
Przedmiotem zamówienia jest przebudowa budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Byczynie, 
mieszczącego się przy ul. Kluczborskiej 4,  polegająca m.in. na wymianie okien w elewacji 
południowej wraz z ogólnym remontem elewacji. 
Szczegółowy zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia określa: 

1) dokumentacja techniczna (dokumentacja projektowa, Decyzja o warunkach zabudowy) -
stanowiąca załącznik nr 4 do zapytania ofertowego 

2) obmiar robót – stanowiący załącznik nr 5 do zapytania ofertowego (ma charakter 
pomocniczy), 

3) decyzja pozwolenie na budowę – załącznik nr 6 do zapytania ofertowego 
2. Warunki realizacji usługi: 

1) Usługa będzie realizowana w terminie od dnia podpisania umowy do 31 października 
2021 r. 

2) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 
 

4. Warunki udziału w postępowaniu 
w tym opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków 
 

Zamawiający wymaga spełnienia następujących warunków:  
 
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeśli Wykonawca wykaże, że:  

 

w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej 
i prawidłowo ukończył co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na remoncie, 
przebudowie lub budowie budynku o wartości minimum 20.000,00 zł 

 
W celu wykazania spełnienia warunku wykonawca złoży - wykaz robót budowlanych 
wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, 
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich 
rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały 
wykonane, z załączeniem  dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane 
należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty 
wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli  
z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych 
dokumentów - inne dokumenty (zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr  2 do zapytania 
ofertowego) 

 
Zamawiający dokona oceny spełnienia przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu 
w oparciu o informacje zawarte w złożonych przez Wykonawcę dokumentach i oświadczeniach, 
zgodnie w formułą  „spełnia – nie spełnia”. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać 
jednoznacznie, że w/w warunki wykonawca spełnił. 

1. Zamawiający 

  

OOŚŚRROODDEEKK  PPOOMMOOCCYY  SSPPOOŁŁEECCZZNNEEJJ  
W BYCZYNIE 

ul. Kluczborska 4A/4                                                            tel.  fax. 77/402 41 91 
46-220 Byczyna                                                             e-mail: opsbyczyna@wp.pl  

 



 
W przypadku wątpliwości co do treści dokumentów złożonych przez Wykonawcę na potwierdzenie 
spełniania warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający może wezwać wykonawców 
w określonym przez siebie terminie do złożenia wyjaśnień. 
 
5. Przesłanki odrzucenia oferty i wykluczenia Wykonawcy 
 
Oferta podlega odrzuceniu w przypadku, gdy: 
1) oferta została złożona po terminie składania ofert określonym w zapytaniu ofertowym; 
2) treść oferty nie odpowiada treści zapytania ofertowego; 
3) Wykonawca złożył więcej niż jedną ofertę lub ofertę zawierającą rozwiązania alternatywne; 
4) oferta została złożona przez podmiot niespełniający warunków udziału w postępowaniu; 
5) Podmiot/wykonawca nie uzupełnił dokumentów, do złożenia, uzupełnienia których wezwał 

Zamawiający, w terminie wskazanym przez Zamawiającego lub jeśli mimo uzupełnienia, 
złożenia  dokumentów 
- z ich treści nie będzie wynikało, że Wykonawca wykazał spełnienie warunków w sposób 

wskazany przez Zamawiającego i na dzień składania ofert 
- treść oferty nadal nie będzie odpowiadać treści zapytania ofertowego. 

 
6. Kryteria oceny ofert 
 

Zamawiający dokona oceny ofert, które nie zostały odrzucone, na podstawie następujących 
kryteriów oceny ofert: 
 

100 % - cena 
 
Zamawiający dokona oceny ceny ofertowej brutto wskazanej przez Wykonawców w formularzu 
ofertowym. W tym kryterium Wykonawcy zostaną przyznane punkty w skali od 0 do 100 z 
dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, na podstawie poniższego wzoru:  
 
              C.min. 
C = ------------------ x 100 
               C bad 
 
C min.  – cena brutto oferty najtańszej 
C bad – cena brutto oferty badanej 
 
 
7. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert 
 
Termin składania ofert: Do 23 lipca 2021 r. do godz. 12.00 
Miejsce składania ofert: Urząd Miejski w Byczynie 

Ul. Rynek 1, 46-220 Byczyna 
Sekretariat Urzędu 

Forma składania ofert: Osobiście, pocztą tradycyjną lub pocztą kurierską  
Pocztą elektroniczną na adres: 
zamowieniapubliczne@byczyna.pl 

 
Termin określony powyżej jest terminem wpływu oferty do siedziby Zamawiającego.  
 
8. Opis sposobu przygotowania oferty 
1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie więcej niż jednej oferty lub złożenie oferty 

zawierającej propozycje alternatywne spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez 
Wykonawcę. 

2. Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej. 
3. Oferta wraz z załącznikami musi być czytelna.  
4. Oferta wraz  z załącznikami dołączonymi do oferty, musi być podpisana przez osobę (osoby) 

uprawnioną (uprawnione) do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z zasadami reprezentacji 
wskazanymi we właściwym rejestrze lub osobę (osoby) upoważnione do reprezentowania 
Wykonawcy na podstawie pełnomocnictwa. Upoważnienie do podpisania oferty musi być 
dołączone do oferty, jeżeli nie wynika ono z innych dokumentów załączonych przez 
Wykonawcę. 

5. Jeżeli osoba (osoby) podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, pełnomocnictwo 
to musi w swej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty. 
Pełnomocnictwo w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza 
należy dołączyć do oferty. 

6. Oferta wraz z załącznikami dołączonymi do oferty musi być sporządzona w języku polskim. 
7. Zaleca się aby każda strona oferty i dołączone do niej załączniki lub dokumenty zawierające 

jakąkolwiek treść była podpisana lub parafowana przez Wykonawcę. Każda poprawka w treści 
oferty i dołączonych do niej załączników, w szczególności każde przerobienie, przekreślenie, 



uzupełnienie, nadpisanie, przesłonięcie korektorem, powinny być parafowane przez 
Wykonawcę. 

8. Podpisy muszą być złożone w sposób pozwalający zidentyfikować osobę podpisującą. Zaleca się 
opatrzenie podpisu pieczątką z imieniem i nazwiskiem osoby podpisującej. 

9. Zaleca się przy sporządzaniu oferty korzystanie z wzorów (formularz oferty, formularz cenowy) 
przygotowanych przez Zamawiającego. 

10. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 
11.  Na potrzeby oceny ofert oferta musi zawierać: 
 

 

 Formularz oferty – załącznik nr 1 
 Wykaz robót budowlanych – załącznik nr 2 wraz z referencjami 

 

 
9.Termin związania ofertą 
 
Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz  
z upływem terminu składania ofert.  
 
10. Opis sposobu obliczenia ceny 
 
1. Wykonawca określa cenę oferty brutto za prawidłowe wykonanie całości zamówienia zgodnie 

z zapisami Zapytania ofertowego i wzoru umowy. Wykonawca uwzględnia w cenie oferty  
wszelkie koszty związane z wykonaniem robót, usług i dostaw na warunkach opisanych w 
zapytaniu ofertowym i wzorze umowy. 

2. Wykonawca podaje cenę oferty liczbowo i słownie z dokładnością do 2 miejsc po przecinku. 
3. Cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia  i zawierać 

wszystkie elementy określone w treści zapytania i załącznikach. 
4. Cena musi zawierać stosowny podatek VAT. Podatek od towarów i usług VAT naliczany zgodnie 

z obowiązującymi przepisami. 
5. Cena ofert musi gwarantować pełne wykonanie zakresu rzeczowego objętego przedmiotem 

zamówienia. 
 
11. Badanie ofert 
 

1. Uzupełniania, wyjaśnianie, poprawianie oświadczeń, dokumentów. 
Jeżeli wykonawca nie złożył dokumentów, o którym mowa w punkcie 8 ppkt 11, pełnomocnictw lub 
innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty 
są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, 
zamawiający może wezwać do ich złożenia, uzupełnienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie 
przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub udzielenia wyjaśnień oferta 
wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 
 

2. Odrzucenie oferty 
Nieuzupełnienie dokumentów w terminie wskazanym przez Zamawiającego lub jeśli mimo 
uzupełnienia dokumentów 

1) z ich treści nie będzie wynikało, że Wykonawca wykazał spełnienie warunków w sposób 
wskazany przez Zamawiającego i na dzień składania ofert, 

2) treść oferty nadal nie będzie odpowiadać treści zapytania ofertowego,  
spowoduje odrzucenie oferty z niniejszego postępowania.  
 

3. Zamawiający poprawia w ofercie: 
1) oczywiste omyłki pisarskie, 
2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych 

poprawek, 
3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z treścią zapytania ofertowego, 

niepowodujące istotnych zmian w treści oferty 
- niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 
 

4. Zamawiający unieważnia postępowanie na każdym etapie, w szczególności, jeżeli: 
1) nie złożono co najmniej jednej oferty niepodlegającej odrzuceniu, 
2) cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą 

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający 
może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty, 

3) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub 
wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym Zamawiającego, czego nie można 
było wcześniej przewidzieć, 

4) postępowanie jest obarczone niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą prawidłową 
realizację zamówienia. 

 
 
 



12. Informacja o sposobie porozumiewania się 
 

Zamawiający będzie porozumiewał się: 
a. Drogą elektroniczną na adres: zamowieniapubliczne@byczyna.pl.   
b. Wykonawca poza faksem i drogą elektroniczną może  kontaktować się z  

Zamawiającym pisemnie, na adres: Urząd Miejski w Byczynie, ul. Rynek 1, 46 – 220 
Byczyna. 

 
 

 

13.Informacja na temat wyboru oferty najkorzystniejszej  
 

1. Ważna Oferta (niepodlegająca odrzuceniu i złożona przez Wykonawcę, który nie podlega 
wykluczeniu), która uzyska najwyższą liczbę punktów uznana zostanie za najkorzystniejszą. 

2. Wykonawca, którego Oferta zostanie wybrana, zostanie wezwany do podpisania umowy. 
Zamawiający uzna, iż Wykonawca, który nie stawi się na wezwanie do popisania umowy 
w wyznaczonym, odstąpił od podpisania umowy, o ile nie wystąpią wydarzenia losowe 
niezależne do Stron.  

3. Cena za wykonanie przedmiotu zamówienia obejmować ma wszystkie koszty związane z jej 
realizacją. 

4. Rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich. Nie 
dopuszcza się rozliczeń w walutach obcych. 

5. Decyzja Zamawiającego o odrzuceniu Oferty jest decyzją ostateczną. 
6. W przypadku, gdy wybrany Wykonawca odstąpi od podpisania umowy z Zamawiającym, 

możliwe jest podpisanie przez Zamawiającego umowy z kolejnym Wykonawcą, który 
w postępowaniu uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów. 
 

14.Informacje na temat formalności jakie powinny zostać dopełnione po 
wyborze oferty w celu zawarcia umowy 
 
1. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą 

dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie 
będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty. 

2. Zawarcie umowy nastąpi wg wzoru Zamawiającego stanowiącego załącznik nr 3. 
3. Postanowienia ustalone we wzorze umowy nie podlegają negocjacjom. 
4. W przypadku, gdy okaże się, że wykonawca, którego oferta została uznana za 

najkorzystniejszą, będzie uchylał się od zawarcia umowy Zamawiający będzie mógł wybrać 
ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownego 
badania i oceny. 

 
15. Pozostałe informacje 
 

Zamawiający zastrzega możliwość zakończenia postępowania w sprawie wyboru wykonawcy bez 
wyboru żadnej z ofert lub unieważnienia postępowania na każdym jego etapie. W takim przypadku 
Wykonawcy nie przysługuje wobec Zamawiającego żadne roszczenie. 
Wszystkie nazwy własne urządzeń i materiałów użyte w dokumentacji przetargowej są podane 
przykładowo i określają jedynie minimalne oczekiwane parametry jakościowe oraz wymagany 
standard i mogą być zastąpione przez inne równoważne, jednak obowiązek udowodnienia 
równoważności, należy do Wykonawcy. 
 

16.  Przetwarzanie danych osobowych 
 

1. Administratorem Danych Osobowych jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Byczynie, ul. Kluczborska 4A/4, 
46-220 Byczyna tel. 077 402 4191.  

       Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych, email: kontakt@odoonline.pl  
2. Dane osobowe przetwarzane są w celu przeprowadzenia postępowania w formie zapytania ofertowego 

i zawarcia umowy: Wycena nieruchomości w latach 2021-2022 na potrzeby Urzędu Miejskiego w Byczynie. 
3. Podstawą prawną przetwarzania jest zawarcie i realizacja umowy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO oraz 

obowiązek prawny ciążący na Administratorze zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 
4. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe, a ich niepodanie lub podanie niepełnych danych osobowych 

może utrudnić lub uniemożliwić realizację celu. 
5. Administrator udostępni Państwa dane osobowe innym odbiorcom, którzy w ramach umowy lub 

powierzenia przetwarzania danych wspierają Administratora od strony informatycznej, dostarczania 
korespondencji (operatorzy poczty tradycyjnej oraz elektronicznej), prawnej, oraz bankowości 
elektronicznej. Administrator zobowiązany jest w związku z zasadą jawności życia publicznego do 
udostępniania informacji publicznej w zakresie przeprowadzonych procedur na udzielenie zamówienia 
publicznego, zawartych umów (np. na wniosek osoby trzeciej, na stronie internetowej, w Biuletynie 
Informacji Publicznej), które mogą zawierać dane osobowe. Co do zasady informacje te są anonimizowane 
z uwagi na prywatność osób fizycznych. Poza wskazanymi Administrator udostępni Państwa dane osobowe 
innym odbiorcom wyłącznie na podstawie przepisów prawa, w ramach przysługującego mu uprawnienia 
bądź w związku z koniecznością spełnienia ciążącego na nim obowiązku prawnego. 



6. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe przez okres 5 lat od daty zakończenia realizacji umowy. 
7. Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo: 

a. dostępu do treści swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia, na zasadach 
określonych w art. 15 – 17 RODO; 
b. ograniczenia przetwarzania, w przypadkach określonych w art. 18 RODO; 
c. przenoszenia danych, w przypadkach określonych w art. 20 RODO; 
d. wniesienia sprzeciwu, w przypadkach określonych w art. 21 RODO; 
e. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) 
W celu skorzystania z praw o których mowa w pkt 7 ppkt a) - e) należy skontaktować się z 
Administratorem lub Inspektorem Ochrony Danych, korzystając ze wskazanych wyżej danych 
kontaktowych. 

8. W trakcie przetwarzania danych osobowych nie dochodzi do wyłącznie zautomatyzowanego podejmowania 
decyzji ani do profilowania, o których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO. Oznacza to, że żadne decyzje 
dotyczące osób, których dane dotyczą nie będą zapadać wyłącznie automatycznie oraz nie stosuje się ich 
profilowania. Administrator nie będzie przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub 
organizacji międzynarodowej.” 

 

17.Pozostałe informacje 
 

Zamawiający zastrzega możliwość zakończenia postępowania w sprawie wyboru wykonawcy bez 
wyboru żadnej z ofert lub unieważnienia postępowania na każdym jego etapie. W takim przypadku 
Wykonawcy nie przysługuje wobec Zamawiającego żadne roszczenie. 
 

18.Załączniki 
 
Nr załącznika  

Załącznik Nr 1 Formularz ofertowy 
Załącznik Nr 2 Wykaz robót 
Załącznik Nr 3 Wzór umowy 
Załącznik Nr 4  Dokumentacja techniczna 
Załącznik Nr 5 Obmiar robót 
Załącznik Nr 6 Decyzja pozwolenie na budowę 
 
Byczyna, 09 lipca 2021 r. 

 
 
 

         Zatwierdził: 
 

           Dyrektor  
   Ośrodka Pomocy Społecznej w Byczynie 

 
                                                                             /-/ Agnieszka Marcinkowska 

 
 
 

 

 

 

 

 


