
 
 

 ZAPYTANIE OFERTOWE 

Postępowanie jest prowadzone jako Rozeznanie rynku na podstawie Wytycznych 
w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na 

lata 2014-2020 

 1  Nazwa i adres zamawiającego. 

 Zamawiający:  Parafia Rzymsko-Katolicka Pw. Świętego Stanisława    
   Biskupa i Męczennika w Czemiernikach 

 Adres:  ul. Radzyńska 1, 21-306 Czemierniki 

 2  Opis przedmiotu zamówienia 

 2.1  Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji Menadżera Projektu (Zarządzanie 
Projektem) dla inwestycji pod nazwą „Ochrona i wykorzystanie zasobów 
dziedzictwa kulturowego w kościele parafialnym pw. św. Stanisława B.M. w 
Czemiernikach”. 

 2.1.1  Przedmiot zamówienia obejmuje sprawowanie nadzoru merytorycznego 
nad poprawnością realizacji procedur przy wdrażaniu projektu 
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej takich jak ewaluacja i 
sprawozdawczość Projektu w ramach którego będą wykonane: 

 2.1.1.1  Prace restauratorskie (docieplenie sklepienia, tynki renowacyjne, 
roboty posadzkowe, malowanie wnętrza), 

 2.1.1.2  Modernizacja - Instalacje sanitarne (ogrzewanie podłogowe, 
instalacja ppoż, instalacja wod-kan), 

 2.1.1.3  Modernizacja - Instalacje elektryczne (instalacja prądowa, 
instalacja oświetleniowa, Instalacje niskopradowe, odgromienie, 
pętla indukcyjna), 

 2.1.1.4  Prace konserwatorskie - konserwacja zabytków ruchomych 
(sztukaterie). 

 2.2  Do obowiązków Wykonawcy będzie należało: 

 2.2.1  kierowanie realizacją kontraktu, sporządzanie i przechowywanie 
dokumentacji kontraktowej, prowadzenie rejestru robót, zgodnie z 
wymogami przewidzianymi dla projektów Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Działanie 7.1. 
Dziedzictwo Kulturowe i naturalne - projekty lokalne. 

 2.2.2  organizowanie comiesięcznych, stałych narad koordynacyjnych z 
udziałem Zamawiającego. 

 2.2.3  rozwiązanie problemów i sporów powstałych w trakcie realizacji prac, 

 2.2.4  wizytowanie budowy, monitorowanie realizacji kontraktu i sprawdzanie 
terminowości wykonywanych robót zgodnie z harmonogramem rzeczowo - 



 
 

finansowym projektu, 

 2.2.5  przygotowanie dokumentacji do ewentualnych postępowań spornych, 

 2.2.6  informowanie na piśmie Zamawiającego o wszystkich faktach mających 
znaczenie dla realizowanej inwestycji, a zwłaszcza o wszystkich 
zagrożeniach terminów zawartych w harmonogramie realizacji kontraktu, 

 2.2.7  udostępnianie Zamawiającemu, na każde pisemne żądanie, wszelkich 
dokumentów związanych z realizacją umowy, 

 2.2.8  udzielanie wykonawcy robót informacji, wyjaśnień dotyczących 
realizowanego projektu, 

 2.2.9  sprawdzanie i zestawienie cokwartalne wartości zaliczonych i odebranych 
robót od Wykonawcy, 

 2.2.10  wnioskowanie do Zamawiającego o przywołanie nadzoru autorskiego, 

 2.2.11  monitorowanie i wypełnianie procedur niezbędnych dla prawidłowej 
obsługi Programu dofinansowanego ze środków strukturalnych Unii 
Europejskiej, 

 2.2.12  prowadzenie księgowości projektu 

 2.3  Zamówienie realizowane jest w ramach projektu „Ochrona i wykorzystanie 
zasobów dziedzictwa kulturowego w kościele parafialnym pw. św. Stanisława B.M. 
w Czemiernikach” realizowanego w ramach: Działania 7.1. Dziedzictwo Kulturowe 
i naturalne - projekty lokalne Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. 

 2.4  CPV: 

79421000-1 - Usługi zarządzania projektem inne niż w zakresie robot 
budowlanych 
66172000-6 - Usługi przetwarzania transakcji finansowych i usługi izb 
rozrachunkowych 

 3  Termin wykonania zamówienia 

 3.1  Termin wykonania zamówienia: 30.11.2018r. 

 4  Warunki udziału w postępowaniu, opis sposobu dokonywania oceny ich 
spełniania oraz informacje na temat zakresu wykluczenia 

 4.1  Warunkiem udziału w postępowaniu jest: 

 4.1.1  Spełnianie warunków dotyczących: 

 4.1.1.1  posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności 
lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich 
posiadania, 

 4.1.1.2  posiadania wiedzy i doświadczenia, 

 4.1.1.3  dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz 



 
 

osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 

 4.1.1.4  sytuacji ekonomicznej i finansowej, 

 4.1.1.5  nie podlegania wykluczeniu z powodu otwarcia likwidacji lub 
ogłoszenia upadłości, z wyjątkiem wykonawców, którzy po 
ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym 
postanowieniem sadu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia 
wierzycieli przez likwidacje majątku upadłego, 

 4.1.2  Wniesienie wadium. 

 4.2  Jako spełniający warunki udziału w postępowaniu zostaną ocenieni wykonawcy, 
którzy: 

 4.2.1  w zakresie warunku określonego w pkt 4.1.1. przedłożą Oświadczenie o 
spełnianiu warunków (wg załącznika nr 1), a ponadto 
 4.2.1.1  w zakresie warunku określonego w pkt 4.1.1.2 przedłożą Wykaz 

usług (wg załącznika nr 2) potwierdzający wykonanie w okresie 
ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli 
okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co 
najmniej trzech usług zarządzania projektem (Menadżer Projektu) 
dotyczącym obiektu budowlanego wpisanego do rejestru 
zabytków o wartości nie mniejszej niż 30 000,00 PLN brutto każda 
(dla usług rozlicznych w walutach innych niż PLN równowartość co 
najmniej dzień 30 000,00 PLN wg średniego kursu NBP dla tej 
waluty na zawarcia umowy) wraz z załączeniem dokumentów 
potwierdzających, że zostały wykonane należycie. 

 4.2.1.2  w zakresie warunku określonego w pkt 4.1.1.4 przedłożą 
dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od 
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 
związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 
400 000,00 zł. 

 4.2.1.3  w zakresie warunku określonego w pkt 4.1.1.5 przedłożą Aktualny 
odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji 
o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają 
wpisu do rejestru lub ewidencji. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub 
miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
zamiast dokumentów, o których mowa w zdaniu poprzednim 
składa dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub 
miejsce zamieszkania potwierdzający, że nie otwarto jego 
likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, a jeżeli w kraju miejsca 
zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę 
lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takich dokumentów, 
zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w 
którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji 
wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, 
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub 
gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby 
lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania, lub przed notariuszem. 

 4.2.2  w zakresie warunku określonego w pkt 4.1.2. wniosą wadium. 



 
 

 4.2.2.1  Składający ofertę winien wnieść wadium przed upływem terminu 
składania ofert, w wysokości: 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc 
złotych). 

 4.2.2.2  Wadium może być wnoszone w następujących formach: 

 pieniądzu; 

 poręczeniach bankowych; 

 gwarancjach bankowych; 

 gwarancjach ubezpieczeniowych. 

 4.2.2.3  Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na 
konto Zamawiającego: 15 8046 1025 2002 0300 1111 0001. 

 4.2.2.4  Za termin wniesienia wadium przyjmuje się datę uznania 
rachunku Zamawiającego 

 4.2.2.5  W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub 
poręczenia, dokument należy załączyć do oferty lub złożyć przed 
upływem terminu składania ofert w siedzibie zamawiającego: 
Parafia Rzymsko-Katolicka Pw. Świętego Stanisława Biskupa i 
Męczennika w Czemiernikach – ul. Radzyńska 1, 21-306 
Czemierniki, w kancelarii parafialnej. 

 4.2.2.6  Wadium wniesione w formie poręczenia bankowego, gwarancji 
ubezpieczeniowej lub bankowej będzie akceptowane pod 
warunkiem, że: 

 4.2.2.6.1  poręczenie/gwarancja będzie zawierać w treści 
informację, że wystawca zobowiązuje się nieodwołalnie i 
bezwarunkowo do zapłaty należności w przypadku, gdy wybrany 
wykonawca, który przedstawił najkorzystniejsze warunki wykonania 
zamówienia: 

 odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w 
ofercie; 

 nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy; 

 zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących 
po stronie wykonawcy. 

 4.2.2.7  okres ważności gwarancji będzie nie krótszy niż okres 30 dni od 
daty składania ofert. 

 4.3  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 
zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji 
zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu zobowiązanie tych 
podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby 
realizacji zamówienia.  W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, 



 
 

kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na 
zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują jako podwykonawcy 
roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 

 4.4  Wykonawcy, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, warunki w 
zakresie wiedzy i doświadczenia, dysponowania odpowiednim potencjałem 
technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, sytuacji 
ekonomicznej i finansowej mogą spełniać łącznie. 

 4.5  Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie przeprowadzona                      
w oparciu o przedłożone przez wykonawców dokumenty i oświadczenia. 

 4.6  Oferty wykonawców, którzy spełnią wymagane warunki zostaną dopuszczone do 
badania i oceny. 

 4.7  Wykonawcy, którzy nie spełnią wymaganych warunków zostaną wykluczeni z 
postępowania. 

 4.8  Wszystkie powyższe dokumenty winny być składane w formie oryginału lub kopii 
poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. 

 5  Informacje o sposobie porozumiewania się w przetargu. 

 5.1  W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 
informacje należy przekazywać pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną. 

 5.2  Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje należy przekazywać do 
zamawiającego: 

- drogą elektroniczną na e-mail: j.latawiec@diecezja.lublin.pl 

- pisemnie na adres – Parafia Rzymsko-Katolicka Pw. Świętego Stanisława 
Biskupa i Męczennika w Czemiernikach - ul. Radzyńska 1, 21-306 
Czemierniki. 

 5.3  Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane 
przez wykonawcę powinny być podpisane przez osobę upoważnioną do 
występowania w imieniu wykonawcy. 

 5.4  Osobą upoważnioną do kontaktowania się z wykonawcami jest Ks. Jerzy 
Latawiec - Proboszcz Parafii – tel. 83 351 30 47. 

 6  Sposób przygotowania ofert. 

 6.1  Ofertę należy napisać pismem czytelnym w języku polskim. Dokumenty 
składające się na ofertę sporządzone w języku obcym winny być składane wraz z 
tłumaczeniem na język polski. 

 6.2  Ofertę należy sporządzić zgodnie z wymaganiami umieszczonymi w niniejszej 
dokumentacji przetargowej oraz dołączyć wszystkie wymagane dokumenty i 
oświadczenia. 

 6.3  Dokumenty i oświadczenia składające się na ofertę powinny być podpisane przez 



 
 

osobę/y upoważnioną/e do występowania w imieniu Wykonawcy (uprawnioną/ymi 
zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub innym 
dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez 
upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy). 

 6.4  Poprawki powinny być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem/parafą 
osoby upoważnionej. 

 6.5  Każdy wykonawca może złożyć w niniejszym przetargu tylko jedną ofertę. 

 6.6  Ofertę należy złożyć w trwale zamkniętej kopercie. Koperta powinna być: 

 6.6.1  opatrzona nazwą i dokładnym adresem wykonawcy, 

 6.6.2  zaadresowana na adres: 

Parafia Rzymsko-Katolicka Pw. Świętego Stanisława Biskupa i 
Męczennika w Czemiernikach 

ul. Radzyńska 1, 21-306 Czemierniki 

 6.6.3  oznakowana: 

OFERTA - „Pełnienie funkcji Menadżera Projektu (Zarządzanie 
Projektem) dla inwestycji pod nazwą „Ochrona i wykorzystanie zasobów 
dziedzictwa kulturowego w kościele parafialnym pw. św. Stanisława 
B.M. w Czemiernikach”. Nie otwierać przed terminem otwarcia ofert.” 

 6.7  Wykonawcy zobowiązani są złożyć następujące dokumenty oraz oświadczenia: 

 6.7.1  Oświadczenie i dokumenty wymagane w pkt 5 dokumentacji przetargowej. 

 6.7.2  Formularz ofertowy (wg załącznika nr 3). 

 6.7.3  Pełnomocnictwo (umowa spółki) do reprezentowania w postępowaniu 
albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, w przypadku 
składania oferty wspólnej. 

 6.7.4  Pełnomocnictwo do występowania w imieniu wykonawcy, w przypadku 
gdy dokumenty składające się na ofertę podpisuje osoba nie uprawniona 
do reprezentowania wykonawcy (zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy 
określoną w rejestrze lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy 
organizacyjnej Wykonawcy). 

 6.8  Dokumenty, o których mowa w pkt 6.7.2. - 6.7.4. powinny być przedstawione w 
formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie. 

 6.9  Ponadto zaleca się spięcie na trwałe wszystkich dokumentów, załączenie spisu 
treści oferty, ułożenie wszystkich wymaganych dokumentów zgodnie z kolejnością 
podaną w Zapytaniu ofertowym oraz ponumerowanie wszystkich stron oferty. 

 6.10  Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem 
oferty. 

 7  Miejsce oraz termin składania ofert. 

 7.1  Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego: Parafia Rzymsko-Katolicka 
Pw. Świętego Stanisława Biskupa i Męczennika w Czemiernikach – ul. Radzyńska 



 
 

1, 21-306 Czemierniki, w kancelarii parafialnej. 

 7.2  W postępowaniu wezmą udział tylko te oferty, które wpłyną do Zamawiającego 
do dnia 11.10.2017 r. do godz. 12:00 na adres wskazany w pkt 7.1 Decydujące 
znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu 
oferty na adres wskazany w pkt 7.1, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową 
czy kurierską. 

 8  Sposób obliczenia ceny. 

Cena oferty musi zawierać ostateczną sumaryczną cenę obejmującą wszystkie 
koszty związane z realizacją zamówienia niezbędne do jej wykonania z uwzględ-
nieniem wszystkich opłat i podatków (w tym podatek VAT w wysokości 23 % – 
dotyczy podmiotów będących płatnikiem podatku VAT). 

 9  Kryteria oceny ofert oraz informacja o wagach punktowych lub procentowych 
przypisanych do poszczególnych kryteriów oceny oferty i opis sposobu 
przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty. 

 9.1  Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej, spośród nieodrzuconych 
ofert, złożonych przez wykonawców niewykluczonych z postępowania. 

 9.2  Kryterium oceny ofert jest: Oferowana cena – 100 %. 

 9.2.1  W powyższym kryterium oceniana będzie cena brutto oferty. Maksymalną 
ilość punktów otrzyma wykonawca, który zaproponuje najniższą cenę, 
pozostali będą oceniani wg następującego wzoru: 

 

Najniższa cena 
------------------------- × 100 pkt × waga kryterium 
Cena badanej oferty 
 

 9.3  Zamawiający wybierze ofertę, która uzyska największą liczbę punktów. 

 10  Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze 
wykonawcy w celu zawarcia umowy. 

 10.1  Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany jest podpisać 
umowę w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, zgodną z Zapytaniem ofer-
towym wraz z załącznikami oraz złożoną ofertą, w terminie wyznaczonym przez 
Zamawiającego w zawiadomieniu o wyborze oferty. 

 10.2  Osoby podpisujące umowę powinny posiadać ze sobą dokument 
potwierdzający ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie 
będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty. 



 
 

 11  Wzór umowy oraz określenie warunków zmian umowy zawartej w wyniku 
przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, o ile 
przewiduje się możliwość zmiany takiej umowy. 

 11.1  Do zapytania ofertowego dołączony jest wzór umowy (zał. nr 4) zawierający 
określenie warunków zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postę-
powania o udzielenie zamówienia publicznego. 

 

 12  Pozostałe informacje. 

 

 12.1  Zapytanie Ofertowe może zostać zmienione przed upływem terminu składania 
ofert. 

 12.2  W toku badania i oceny ofert zamawiający może: 

1) żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych dokumentów, 

2) wystąpić do wykonawcy lub wykonawców o uzupełnienie niezłożonych lub 
wadliwych dokumentów, 

3) poprawić oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe, z 
uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych tych poprawek oraz inne omyłki 
polegające na niezgodności oferty z Zapytaniem Ofertowym, niepowodujące 
istotnych zmian w treści oferty, zawiadamiając o tym Wykonawcę. 

 12.3  Zamawiający wyklucza z przetargu wykonawcę, który nie spełnia warunków 
udziału w przetargu. 

 12.4  Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy jeżeli: 

1)  jej treść nie odpowiada treści Zapytania Ofertowego; 

2)  zawiera błędy w obliczeniu ceny; 

3) wykonawca złożył więcej niż jedną ofertę. 

 12.5  Zamawiający może odrzucić ofertę wykonawcy jeżeli zawiera rażąco niską cenę 
w stosunku do przedmiotu zamówienia. 

 12.6  Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej spośród nieodrzuconych ofert, 
złożonych przez wykonawców niewykluczonych z postępowania, w oparciu o 
ustalone kryteria oceny ofert. 

 12.7  Zamawiającemu przysługuje uprawnienie do unieważnienia rozeznania rynku 
bez dokonywania wyboru oferty. 

 
W załączeniu: 

1. Wzór oświadczeń – załącznik nr 1 
2. Wzór usług – załącznik nr 2 
3. Wzór formularza ofertowego – załącznik nr 3 
4. Wzór umowy – załącznik nr 4 


