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                   Głuchołazy, 09.08.2016r.  
ZAPYTANIE OFERTOWE 
 
Zamawiający: Fundacja Benevolens, 48-340 Głuchołazy, ul. Lompy 1B 
 
w ramach realizowanego projektu pn: „Ochrona różnorodności biologicznej na obszarze 
Natura 2000 części Parku Krajobrazowego „Góry Opawskie” położonego przy dawnym 
pensjonacie Waldesruh i Waldschule w granicach Parku Zdrojowego w Głuchołazach, z 
uwzględnieniem walorów historycznych i architektonicznych miejsca” współfinansowanego 
przez Unię Europejską w ramach RPO WO 2014-2020. 
 
zaprasza do złożenia ofert na:  
 
„Obudowa studni w postaci obiektu o konstrukcji drewnianej” 
 
I. Opis przedmiotu zamówienia. 
 
Obudowa zgodnie z załączonym rysunkiem, stanowiącym załącznik nr 2 do zapytania 
ofertowego, powinna być posadowiona na wylewce betonowej, ocieplonej z posadzką z 
płytek gresowych. Szkielet obudowy z drewna odeskowany od zewnątrz metodą 
pióro/wpust z desek grubości min 20mm i wilgotności 15%. Wszystkie elementy drewniane 
zaimpregnowane i pomalowane lakierobejcą. Od wewnątrz ściany i dach ocieplone wełną 
mineralną o współczynniku lambda 0,035 W/m2K, obudowane płytą kartonowo-cementową 
o podwyższonej odporności na wilgoć i pomalowane, z zapewnieniem wentylacji. Dach z 
zewnątrz pokryty gontem bitumicznym. Okna z okiennicami, drzwi antywłamaniowe.  
Wszystkie prace muszą zostać wykonane zgodnie z przepisami prawnymi z materiałów 
certyfikowanych , a teren musi być uprzątnięty po wykonaniu prac. 
 
II. Warunki udziału w postępowaniu. 
 
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca: 
a) wykazał, że w okresie trzech lat przed upływem terminu składania oferty 
zrealizował z należytą starannością co najmniej trzy zamówienia porównywalne pod 
względem złożoności z niniejszym zamówieniem; 
b) posiadał doświadczenie w zakresie konstrukcji drewnianych i prac budowlanych . 
 
III. Warunki wykluczenia 
 

Zamówienie nie może być udzielone Wykonawcy powiązanym osobowo lub kapitałowo 
Zamawiającym. Przy składaniu oferty należy dołączyć stosowne oświadczenie, stanowiące załącznik nr 1 
do niniejszego zapytania ofertowego.  
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IV. Wymagania dotyczące przekazania wykonanych prac: 
 
Dokumentację powykonawczą dotyczącą wykonanych dostaw/usług Wykonawca zaopatrzy 
w: 
- zdjęcia obrazujące główne wykonywane czynności,  
- wykaz wykonanych robót, 
- oświadczenie, że wszystkie prace zostały wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami  

prawa, normami i zasadami wiedzy technicznej,  
- oświadczenie dotyczące kompletności wykonanych prac z punktu widzenia celu, któremu 

mają służyć wykonane prace. 
 
V. Termin realizacji zamówienia: do 15.10.2016 
 
VI. Miejsce i termin złożenia oferty: 
Ofertę należy przesłać w formacie pdf na adres mailowy biuro@benevolens.eu, 

Termin złożenia oferty: do dnia 23.08.2016r. do godz.24
00

 
 
VII. Kryterium oceny ofert:  
 

1. C=cena 70% 
2. R=termin realizacji 10% 
3. G=gwarancja 20% 
 
Ad. 1 C = Cena brutto najtańszej oferty/Oferowana cena brutto x 70pkt  
Ad. 2 R = najkrótszy termin realizacji/ oferowany termin realizacji x 10pkt  
Ad. 3 G = okres gwarancji oferty badanej/najdłuższy okres gwarancji x 20pkt  
 
Do porównania ofert będzie brana cena brutto.  
Najkorzystniejszą ofertą zostanie wybrana ta, z najwyższą liczbą uzyskanych punktów, 
obliczaną według poniższego wzoru:  
 
L=C+R+G, gdzie L= całkowita liczba punktów 
 

Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert 
określonych w niniejszym zapytaniu ofertowym. Oferta, która uzyska największa liczbę 
punktów wg powyższych kryteriów i metodologii obliczania zostanie uznana za 
najkorzystniejszą.  Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie 
lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, 
Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z niższą ceną.  
W przypadku gdy najkorzystniejsza oferta w całości przekroczy budżet przeznaczony na 
działania będące przedmiotem zapytania, zamawiający może podjąć negocjacje z 
oferentami. 
 
 
 
 



 
 

 

 
Fundacja Benevolens, 48-340 Głuchołazy, ul. Lompy 1B, KRS 0000501459, NIP 7532434033, REGON 161577855 

Nr rachunku: Raiffeisen Bank Polska S.A. 03 1750 0012 0000 0000 2375 7095 
www.benevolens.eu 

 
 
 
 
VIII. Sposób przygotowania oferty: 
 

Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej w języku polskim.  
Oferta musi zawierać łączną cenę brutto. Do oferty należy załączyć dokumenty 
potwierdzające doświadczenie i kwalifikacje dotyczące warunków podanych w punkcie II. 
 
IX. Uwagi końcowe: 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do: 
- zmiany terminu składania ofert; 
- wyjaśniania treści ofert z wykonawcami w przypadku gdy oferty są niejednoznaczne, 

niejasne lub budzą wątpliwości Zamawiającego;  
- uzupełniania ofert w przypadku stwierdzenia braków, które można uzupełnić; 
- poprawienia omyłek rachunkowych za zgodą Wykonawcy 
 
X. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami ze strony Zamawiającego: 
Anna Piecuch, tel. 537 724 714 , 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zamówienie będzie udzielone zgodnie z zasadą konkurencyjności i nie podlega przepisom ustawy Prawo Zamówień 
publicznych. Zapytanie zostało opublikowane na stronie: bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl oraz 
umieszczone na stronie internetowej Zamawiającego  celem wybrania najkorzystniejszej oferty. 
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