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Legionowo, dnia 20 sierpnia 2021r. 

 
Zapytanie ofertowe  

w postępowaniu o udzielenie zamówienia na realizację zadania pn.:  
 

Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem, 
budowa pomostów i slipu, remontem schodów i murka oporowego, budowa 

elementów małej architektury i sieci elektroenergetycznej oświetlenia terenu 
w m. Zegrze gm. Serock 

 
realizowanego w ramach  

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020,  
 

I. Zamawiający 
Lokalna Grupa Działania Zalew Zegrzyński 
ul. gen. Wł. Sikorskiego 11 lok. 413, 05 – 119 Legionowo  
e-mail: biuro@lgdzz.pl 
tel.: +48 22 76 40 203, +48 22 76 40 253, +48 22 76 40 202 , +48 76 40 201 
adres strony internetowej: www.lgdzz.pl 
 
II. Tryb postępowania 
1. Zamówienie jest objęte dofinansowaniem ze środków Programu Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 2014-2020 
2. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest jawne z uwzględnieniem 

obowiązku traktowania na równych prawach wszystkich wykonawców uczestniczących 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia w sposób gwarantujący zachowanie uczciwej i 
efektywnej konkurencji. 

3. Do postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 11 września 2019r. – 
Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2021r. poz. 1129 ze zm.).  
 

III. Opis przedmiotu zamówienia 
1. Przedmiotem zamówienia jest: 
1) Budowa przystani dla małych łodzi i slipu dla małego sprzętu pływającego, w tym: 

a) wykonanie robót ziemnych i przygotowawczych; 
b) wykonanie robót związanych z fundamentowaniem; 
c) wykonanie konstrukcji podestu kaskadowego; 
d) wykonanie konstrukcji podestu stałego; 
e) wykonanie miejsca do wodowanie łódek; 
f) montaż podestów pływających cumowniczych. 

2) Budowa ścieki pieszo-rowerowej w tym: 
a) wycinki - usunięcie zakrzaczeń wraz z karczowaniem; 
b) rozbiórki istniejących nawierzchni i innych elementów; 
c) kształtowanie linii brzegowej wraz z jej umocnieniem geokratami i narzutem 

kamiennym; 
d) wykonanie nawierzchni ciągów komunikacyjnych i terenów rekreacyjnych (nawierzchnia z 

betonowej kostki brukowej, nawierzchnia mineralna, trawiasta, piaszczysta, drewniana); 
e) instalacja wyposażenia (mała architektura w postaci urządzeń placu zabaw, ławek, 

koszy na śmieci, stojaków na rowery itp.); 
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f)      wykonanie zieleni (nasadzenia roślinne i trawniki) 
3) Wykonanie oświetlenia terenu, w tym: 
a) montaż szafy oświetleniowej SO, 
b) budowa linii kablowej oświetlenia zewnętrznego wraz ze słupami; 
c) montaż opraw oświetlenia zewnętrznego; 
d) wykonanie pomiarów i sprawdzenia instalacji oświetleniowej. 
4) Remont schodów: Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe; roboty montażowe. 
 

2. Szczegółowo  przedmiot  zamówienia  został opisany za pomocą dokumentacji projektowej 
oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiących 
załączniki nr 4, 5 i 6 do niniejszego zaproszenia. W ramach zadania należy zrealizować 
wszystkie prace objęte zakresem ETAPU 1 i ETAPU 2a wskazanych na rysunku projektu 
zagospodarowania terenu 

3. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania 
robót budowlanych wg rodzaju i ilości wynikających z dokumentacji projektowej. 

4. Przedmiot zamówienia opisują następujące nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień 
(CPV):  
45111200-0 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne 
45233300-2 Roboty w zakresie wykonania podbudowy 
45233253-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych 
45112723-9 Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i placów zabaw 
45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych 
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 
budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i 
wodnej 
45246000-3 Roboty w zakresie regulacji rzek i kontroli przeciwpowodziowej 
45246400-7 Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej 
45247120-7 Drogi wodne, z wyjątkiem kanałów 
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne 
45316000-5 Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych 
45316100-6 Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego 
45242100-6 Budowa infrastruktury sportów wodnych 
45244200-1 Mola 
45212140-9 Obiekty rekreacyjne 

5. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane. 
6. Wykonawca zobowiązany jest założyć ofertę zgodnie z formularzem ofertowym.  
7. Miejsce realizacji robót budowlanych: gmina Serock, m. Zegrze, działki ewid. nr 152, 153, 

111/57 i 111/58, 111/49, 146/3 obręb 11 Jadwisin.  
 

IV. Warunki realizacji zamówienia 
1. Stan istniejący: W miejscu projektowanej ścieżki wraz z wyposażeniem dodatkowym obecnie 

funkcjonuje naturalny niezagospodarowany teren z dającą się zauważyć samoistnie powstałą 
ścieżką pieszą bez dodatkowego zagospodarowania. Obszar objęty opracowaniem położony 
jest wzdłuż linii brzegowej u podnóża skarpy. Brzeg jeziora obecnie umocniony jest narzutem 
kamiennym częściowo zespolonym zaprawą, gęsto przerośniętym licznymi krzewami. Dostęp 
dla ruchu samochodowego do terenu inwestycji – wyłącznie od ulicy Pułku Radio. Od strony 
ulicy Drewnowskiego możliwy jest wyłącznie dostęp poprzez przewidziane do remontu 
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schody. Grunt łączący ulicę Drewnowskiego z obszarem opracowania stanowi własność 
prywatną, funkcjonuje jednak jako komunikacja ogólnodostępna. 

2. Rolę Inwestora Zastępczego, działającego w imieniu Zamawiającego,  będzie pełnić Urząd 
Miasta i Gminy w Serocku. 

3. Wszystkie materiały, które Wykonawca zamierza wbudować w związku z realizacją 
zamówienia muszą uzyskać akceptację Inwestora Zastępczego i Zamawiającego. 

4. Po zakończeniu robót budowlanych i montażowych Wykonawca zobowiązany jest zgłosić 
Inwestorowi Zastępczemu i Zamawiającemu ich zakończenie.  

5.  Wykonawca zgłosi gotowość do końcowego odbioru robót po zakończeniu robót 
budowlanych i nie wcześniej niż w dniu przekazania Zamawiającemu operatu 
kolaudacyjnego zawierającego co najmniej: 
 oświadczenie kierownika budowy nt. zrealizowanej inwestycji, 
 dokumentację powykonawczą z ewentualnym naniesieniem wprowadzonych zmian, 
 geodezyjną inwentaryzację powykonawczą prac objętych przedmiotem zamówienia – 

również na nośniku CD w formacie dwg lub dxf (na etapie zgłaszania gotowości do 
odbioru – co najmniej szkic geodezyjny wykonanych robót, 

 protokoły odbioru robót, w tym: protokół z badań zagęszczenia gruntu/nośności 
podbudów,   

 atesty, certyfikaty CE lub deklaracje zgodności na wbudowane materiały i zamontowane 
urządzenia ruchome i nieruchome,  

 dokumenty gwarancyjne wraz z warunkami gwarancji,  
 inne dokumenty zgromadzone w trakcie wykonywania przedmiotu zamówienia,                                

a odnoszące się do jego realizacji,  
6. Materiały z rozbiórki wykonawca zobowiązany poddać utylizacji. 
7. Dodatkowe obowiązki Wykonawcy: 

1) W terminie 7 dni od dnia podpisania umowy Wykonawca przedłoży Zamawiającemu 
szczegółowy harmonogram rzeczowo – finansowy. 

2) Wykonawca ma obowiązek przybycia  na każde wezwanie Zamawiającego. 
3) Podczas prowadzenia robót Wykonawca obowiązany jest zapewnić bezpieczeństwo 

mieszkańcom i użytkownikom terenu objętego niniejszą inwestycją – dogodne przejście i 
przejazd. Z uwagi na zakres prac należy je tak  zorganizować, aby zminimalizować 
utrudnienia wynikające z tego tytułu dla mieszkańców i użytkowników.  

4) Zapewnienie kierownika budowy w specjalności drogowej oraz w specjalności 
konstrukcyjno-budowlanej. 

5) Zapewnienie obsługi geodezyjnej i wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej (również w 
formacie DWG lub DXF),  

6) Wykonanie robót i czynności wynikających z projektu i szczegółowego opisu zadania,  
7) Zapewnienie nadzoru gestów sieci zlokalizowanych w obrębie prowadzonych robót.  
8) Jako zasadę przyjmuje się wymóg, iż w ofercie należy przyjąć stosowanie materiałów i 

urządzeń spełniających normy i parametry techniczne wyspecyfikowane w 
dokumentacji projektowej oraz w Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 
budowanych, nie gorsze w zakresie parametrów technicznych i jakościowych od 
urządzeń wskazanych w tej dokumentacji technicznej. 

9) Przed przystąpieniem do realizacji robót Wykonawca zobowiązany jest  przekazać 
Zamawiającemu harmonogram rzeczowo -  finansowy realizacji zadania i uzyskać 
akceptację dla materiałów, które zamierza wbudować. 
 

V. Termin wykonania zamówienia (termin realizacji umowy). 
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Termin zakończenia realizacji zadania ustala się do dnia 17.06.2022r.,  

Za datę realizacji zadania uważa się dzień zgłoszenia gotowości do rozpoczęcia czynności 
odbiorowych, potwierdzonej przez inspektora nadzoru. Zgłoszenie gotowości do rozpoczęcia 
czynności odbiorowych może nastąpić wyłącznie po całkowitym zakończeniu robót 
budowlanych i przekazaniu kompletnego operatu kolaudacyjnego. 

VI. Warunki rozliczenia wykonania przedmiotu zamówienia. 
1) Wynagrodzenie wykonawcy jest ceną ryczałtową za wykonanie przedmiotu zamówienia, 

wynikającą swoim zakresem z treści niniejszego zamówienia, projektu umowy oraz 
dokumentacji projektowej. Jakikolwiek błąd w obliczeniu ceny nie ma znaczenia na 
poprawność oceny oferty. 

2) Z uwagi na ryczałtową formę wynagrodzenia podstawą wyceny oferty jest dokumentacja 
projektowa, treść zaproszenia oraz wizja lokalna przeprowadzona we własnym zakresie. 
Jeżeli wystąpią różnice pomiędzy dokumentacją projektową, a przedmiarami robót (które 
stanowią dokumenty pomocnicze dla wykonawcy), do wyceny należy przyjąć wielkości 
zawarte w dokumentacji projektowej. 

3) Ceną oferty jest kwota wynagrodzenia ryczałtowego zaoferowana przez Wykonawcę w 
formularzu oferty. Do oferty nie należy załączać kosztorysu ofertowego. Zamawiający 
wymaga kosztorysu ofertowego od Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako 
najkorzystniejsza w postępowaniu na etapie przed podpisaniem umowy. Sporządzony przez 
Wykonawcę kosztorys ofertowy musi odzwierciedlać wszystkie roboty, które zdaniem 
Wykonawcy są niezbędne do wykonania w celu prawidłowego i kompletnego zrealizowania 
zadania. 

4) Zamawiający dopuszcza płatności częściowe – maksymalnie 4 płatności, przy czym ostatnia 
płatność, w wysokości nie mniejszej niż 20% wynagrodzenia brutto za cały przedmiot 
umowy, realizowana będzie po dokonaniu bezusterkowego odbioru końcowego.   

5) Zapłata wynagrodzenia za wykonanie robót nastąpi na podstawie faktury 
(częściowej/końcowej) sporządzonej w oparciu o protokół odbioru, w terminie 30 dni od 
daty otrzymania faktury.  

6) Warunkiem zapłaty należności dla Wykonawcy za wykonane roboty będzie otrzymanie przez 
Zamawiającego pokwitowanych przez podwykonawców potwierdzeń otrzymania zapłaty 
zgodnie z zawartymi z nimi umowami. Jeżeli pojawią się uzasadnione roszczenia 
podwykonawcy, to Zamawiający dokona zapłaty dla podwykonawcy i pomniejszy należne 
wynagrodzenie dla wykonawcy o kwotę zapłaconą podwykonawcy. Szczegółowe 
postanowienia dotyczące regulacji obejmujących podwykonawstwo zawarte są we wzorze 
umowy. 
 

VII. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich 
spełniania 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz 
spełniają n/w warunki udziału w postępowaniu dotyczące:  
 
1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile 
wynika to z odrębnych przepisów:  
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca 
zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. 

 
2) zdolności technicznej lub zawodowej:  
a) doświadczenie Wykonawcy: 
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Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże wykonanie w okresie 
ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej: 2 roboty budowlane o wartości 
co najmniej  300.000,00 zł brutto każda polegające na budowie, przebudowie, remoncie lub 
modernizacji terenu rekreacyjnego. 
 
Uwaga.  
W przypadku, gdy ww. zakres robót budowlanych będzie stanowił część robót o szerszym 
zakresie, Wykonawca zobowiązany jest wyodrębnić rodzajowo i kwotowo roboty, o których 
mowa powyżej. Dla potrzeb oceny spełniania warunku określonego powyżej, jeśli wartość lub 
wartości zostaną podane w walutach innych niż PLN, Zamawiający przyjmie średni kurs danej 
waluty publikowany przez Narodowy Bank Polski w dniu składania ofert, a jeżeli w dniu upływu 
terminu składania ofert, Narodowy Bank Polski nie publikuje średniego kursu danej waluty, za 
podstawę przeliczenia przyjmuje się średni kurs waluty publikowany pierwszego dnia, po tym 
dniu. 
 
b) kwalifikacje zawodowe kadry technicznej: 
Wykonawca powinien wykazać, że dysponuje lub będzie dysponować: 

 co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania  
robotami w specjalności drogowej. 

 co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania  
robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej. 

 co  najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania 
robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 
elektrycznych i elektroenergetycznych. 

 
Uwaga:  W/w osoby muszą posiadać ważne uprawnienia budowlane, o których mowa w ustawie 
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.) oraz w 
Rozporządzeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie 
przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w 
budownictwie (Dz.U. z 2019 r. poz. 831) lub odpowiadające im kwalifikacje nadane na 
podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa lub odpowiednich przepisów 
upoważniające do kierowania robotami budowlanymi w zakresie objętym przedmiotem 
zamówienia. W przypadku Wykonawców zagranicznych dopuszcza się również kwalifikacje 
zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art. 12a ustawy prawo budowlane, z 
uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania 
kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 
2020r. poz. 220).  

 
VIII. Przesłanki wykluczenia Wykonawców z udziału w postępowaniu. 
1. Z postępowania Zamawiający wykluczy: 

1) Wykonawcę powiązanego z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo, przy czym przez 
powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania między 
Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu 
Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności 
związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a 
Wykonawcą, polegające w szczególności na: 
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a) uczestniczenie jako wspólnik w spółce cywilnej lub osobowej; 

b) posiadanie co najmniej 10% udziałów lub akcji spółki kapitałowej; 

c) pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta lub 

pełnomocnika; 

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w 

linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii 

bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli; 

e)  pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to 

budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób. 

 
2. W celu wykazania niezachodzenia ww. przesłanki wykluczenia po stronie Wykonawcy, 

Wykonawca przedstawi Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych według 
wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego. 

3. Oferta Wykonawcy wykluczonego z udziału w postępowaniu uznaje się za odrzuconą. 
 

IX. Przesłanki odrzucenia oferty 
1. Zamawiający odrzuca ofertę jeżeli: 

1) jest niezgodna niniejszym zapytaniem ofertowym, 
2) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów                                         

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, 
3) zawiera rażącą niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, 
4) została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu, 
5) zawiera nieprawdziwe informacje,  
6) Wykonawca nie wyraził zgody, o której mowa w sekcji XVI pkt 5 niniejszego zapytania 

ofertowego. 
7) została złożona po terminie. 

2. Z tytułu odrzucenia oferty Wykonawcom nie przysługują żadne roszczenia wobec 
Zamawiającego. 

3. Decyzja Zamawiającego o odrzuceniu oferty jest decyzją ostateczną. 
4. Oferta wraz z załącznikami nie podlegają zwrotowi, poza przypadkiem wycofania oferty 

złożonej z zachowaniem formy pisemnej. 
 

X. Badanie i ocena ofert 
W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących 
treści złożonych ofert, w tym zaoferowanej ceny oraz innych składanych dokumentów lub 
oświadczeń. Niedopuszczalne jest prowadzenie między zamawiającym a wykonawcą negocjacji 
dotyczących złożonej oferty oraz dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści. 

 

XI. Termin związania ofertą 
1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni kalendarzowych od dnia otwarcia ofert.  
2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania 

ofertą, przy czym Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu 
związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego 
terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 

 

XII. Zasady składania oferty 
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1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. W przypadku stwierdzenia złożenia przez 
danego Wykonawcę więcej niż jednej oferty, złożone oferty podlegają odrzuceniu jako 
niezgodne z niniejszym zapytaniem ofertowym. 

2. Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać złożoną 
ofertę. 

3. Oferta powinna zawierać: 

 wypełniony formularz ofertowy, 

 wypełniony Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z udziału w 
postępowaniu; 

 wypełniony formularz – Wykaz osób, 

 aktualny odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o 
działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub 
ewidencji, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 
składania ofert.  

4. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy sporządzić w języku polskim. Zamawiający 
dopuszcza złożenie oferty w języku obcym. W takim przypadku wraz z ofertą należy złożyć jej 
tłumaczenie przysięgłe na język polski. 

5. Ofertę wraz z załącznikami należy sporządzić według wzorów stanowiących odpowiednio 
załączniki do niniejszego zapytania ofertowego. 

6. Oferta wraz załącznikami musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania 
Wykonawcy. Uprawnienie do ich podpisania musi wynikać z treści załączonych do oferty 
dokumentów. W przypadku gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, wraz z ofertą 
powinien zostać przedstawiony dokument pełnomocnictwa w formie oryginału lub kopii z 
notarialnym poświadczeniem podpisu 

7. Poprawki w ofercie lub załącznikach powinny być naniesione w sposób czytelny i opatrzone 
podpisem osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy. 

8. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w formie pisemnej: osobiście bądź 
za pośrednictwem operatora pocztowego lub kuriera, na adres Zamawiającego: Lokalna 
Grupa Działania Zalew Zegrzyński, ul. gen. Wł. Sikorskiego 11 lok. 203, 05 – 119 
Legionowo (w godzinach pracy biura tj. 8:00-16:00)  

9. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 14 września 2021r. do godz. 16.00 
10. Otwarcie i odczytanie ofert nastąpi dnia 15 września 2021r. o godz. 9.00 
11. O terminie złożenia oferty decyduje data i godzina wpływu oferty wraz z załącznikami 

do Zamawiającego (nie decyduje data nadania/wysłania oferty). 
12. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, tak aby nie było możliwe odczytanie jej 

zwartości bez jej uszkodzenia. Kopertę należy opisać podając dane Zamawiającego (jego 
nazwę i adres), dane Wykonawcy (jego nazwę/firmę i adres) oraz zamieszczając zapis o 
treści: „Oferta na: Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wraz z wyposażeniem i 
zagospodarowaniem, budowa pomostów i slipu, remontem schodów i murka 
oporowego, budowa elementów małej architektury i sieci elektroenergetycznej 
oświetlenia terenu w m. Zegrze gm. Serock”. 

13. Koszty przygotowania i złożenia oferty wraz z załącznikami obciążają wyłącznie 
Wykonawcę.  

14. Poprzez złożenie oferty Wykonawca wyraża zgodę na podanie do wiadomości 
pozostałych Wykonawców szczegółów oferty, z zastrzeżeniem pkt 14, oraz akceptuje udział 
w postępowaniu na warunkach i zasadach określonych w niniejszym zapytaniu ofertowym. 

15. W przypadku przedstawienia przez Wykonawcę informacji stanowiących tajemnicę 
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r.                               
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2020 r. poz. 1913 ze zm.), Wykonawca, nie 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytknjxgezds
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później niż w terminie składania ofert, powinien w sposób nie budzący wątpliwości zastrzec, 
że nie mogą one być udostępniane oraz wykazać, że zastrzeżone informację stanowią 
tajemnicę przedsiębiorstwa. Informacje te powinny być zamieszczone w odrębnej kopercie z 
opisem „Zastrzeżona część oferty”  lub wyraźnie oznaczone w ofercie. Wykonawca nie może 
zastrzec informacji, które podaje Zamawiający na otwarciu ofert. 
 

XIII. Oferty wariantowe 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

XIV. Oferty częściowe 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Wykonawca musi złożyć ofertę na cały 
zakres zamówienia. 

XV. Opis sposobu obliczenia ceny 
1. W ofercie należy podać całkowitą cenę oferty brutto, VAT i cenę netto za wykonanie 

przedmiotu zamówienia. W cenie brutto należy uwzględnić podatek od towarów i usług 
oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaży towaru – usług 
– podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług lub podatkiem akcyzowym. Ustalenie 
prawidłowej stawki podatku VAT/ podatku akcyzowego, zgodnej z obowiązującymi 
przepisami ustawy o podatku od towarów i usług/ podatku akcyzowego, należy do 
Wykonawcy. 

2. Cena brutto oferty określona w formularzu musi być wyrażona w PLN z dokładnością do 
dwóch miejsc po przecinku. Kwoty należy zaokrąglić do pełnych groszy przy czym 
końcówki poniżej 0,5 pomija się a końcówki 0,5 i powyżej zaokrągla się do 1 grosza 
(ostatnią pozostawioną cyfrę powiększa się o jednostkę). 

3. Podana w ofercie cena musi uwzględniać wszystkie wymagania Zamawiającego określone w 
niniejszym zaproszeniu, obejmować wszystkie koszty, jakie ponosi Wykonawca z tytułu 
należytego oraz zgodnego z umową i obowiązującymi przepisami wykonania przedmiotu 
zamówienia. 

4. Cena oferty jest ceną ryczałtową. 
5. Zamawiający poprawi w ofercie Wykonawcy: 

1) oczywiste omyłki pisarskie; 
2) oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych 

dokonanych poprawek; 
3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków 

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

6. Jeżeli złożono ofertę, której  wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego  obowiązku 
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu 
oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który 
miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, 
informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u 
zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, 
których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich 
wartość bez kwoty podatku. 
 

XVI. Kryterium oceny ofert. 

Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się będzie następującymi kryteriami: 
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Lp. Kryterium Znaczenie 

1. C – cena brutto oferty 80% 
2. G – okres gwarancji jakości na cały zakres zamówienia 20% 

Łączna ocena punktowa (S) obliczona zostanie wg wzoru: 
 

S = C + G  

 
1) Ofertę, która uzyska najwyższą ilość punktów Zamawiający uzna za najkorzystniejszą.  
1) Oferty oceniane będą punktowo. 
2) Łączna ocena oferty stanowi sumę punktów otrzymanych za poszczególne kryteria ocenianej 

oferty. Maksymalna ilość punktów jaką może osiągnąć oferta wynosi 100 pkt. 
3) W trakcie oceny ofert kolejno porównywanym i ocenianym ofertom przyznawane są punkty za 

poszczególne kryteria według następujących zasad: 
 
4) Opis kryteriów oceny ofert: 
4.1) Kryterium – cena brutto oferty  
Cena brutto oferty określona w formularzu ofertowym. Wykonawca, który zaproponuje najniższą 
cenę brutto oferty zgodnie z formularzem ofertowym, otrzyma maksymalną liczbę punktów za to 
kryterium, tj. 80 punktów. 
Pozostałym Wykonawcom punkty zostaną przyznane w  następujący sposób: 
Oferty nie podlegające odrzuceniu będą oceniane według wzoru:  
C = 100 x Cn/Cb x 80%, gdzie: 
100 – stały współczynnik zwiększający 
Cn – cena oferty najtańszej 
Cb – cena oferty badanej 
80% – waga procentowa kryterium 
Oferta z najniższą ceną otrzyma 80 punktów. 
 
4.2) Kryterium – okres gwarancji jakości na cały zakres zamówienia. 
Zamawiający przydzieli punktację według poniższego wzoru: 

Lp. Okres gwarancji jakości 
na cały zakres 
zamówienia  

Ilość punktów 

1. 36 m-cy 0 
2. 42 m-cy 5 
3. 48 m-cy 10 
4. 54 m-cy 15 
5. 60 m-cy 20 

UWAGA! 
Wykonawca określi czas trwania gwarancji w jednym z powyższych okresów. Zadeklarowanie 
czasu trwania gwarancji w innym terminie będzie skutkować odrzuceniem oferty Wykonawcy 
przez Zamawiającego, jako niezgodnej z treścią niniejszego zapytania. W przypadku gdy 
Wykonawca nie zaoferuje żadnego terminu gwarancji Zamawiający przyjmie, iż zaoferował 
minimalny tj. 36 miesięczny okres. 
 
5) Uzyskana z wyliczenia ilość punktów zostanie ostatecznie ustalona z dokładnością do drugiego 

miejsca po przecinku z zachowaniem zasady zaokrągleń matematycznych. 
6) Zamawiający niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zawiadomi o tym 
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Wykonawców podając: 
a) nazwę (firmę) i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, 

a także nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz z 
punktacją za kryterium oceny ofert; 

b) uzasadnienie faktyczne i prawne o wykluczeniu wykonawców z postępowania, jeżeli takie 
działanie miało miejsce; 

c) uzasadnienie faktyczne i prawne odrzucenia ofert, jeżeli takie działanie miało miejsce; 
d) informację o terminie, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego 

może być zawarta.  
7) Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie zamieszczone na stronie 

internetowej Zamawiającego.  
8) Umowa w sprawie zamówienia może być zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia 

przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to 
zostanie przesłane pocztą elektroniczną, albo 10 dni - jeżeli zostanie przesłane w inny sposób. 

9) Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że 
zostały złożone oferty o takiej samej ocenie punktowej, Zamawiający wezwie Wykonawców, 
którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert 
dodatkowych. 

 

XVII. Unieważnienie postępowania 
Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli: 
1) nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu; 
2) cena najkorzystniejszej oferty przewyższają kwotę, którą Zamawiający zamierza 

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

3) zostały złożone oferty dodatkowe o takiej samej ocenie punktowej,  
4) wystąpiły inne nieprzewidziane okoliczności - zamawiający  może unieważnić 

postępowanie bez podania przyczyny. 
 

 

XVIII. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty 
w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia 

1. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający poinformuje Wykonawców zamieszczając 
zawiadomienie na stronie internetowej Zamawiającego. 

2. Po upublicznieniu informacji o wyniku postępowania, Zamawiający zawiera we wskazanym 
terminie umowę  z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę.  

3. Wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą zobowiązuje się w 
wyznaczonym przez Zamawiającego dniu, w godz. od 8.00 do 16.00, do osobistego 
stawiennictwa w biurze Zamawiającego celem podpisania umowy. Zamawiajacy nie wyraża 
zgody na podpisanie umowy drogą korespondencyjną. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do podjęcia negocjacji w zakresie oferowanej ceny z 
Wykonawcą, którego oferta uzyskała najwyższą ilość punktów, to jest została uznana za 
najkorzystniejszą, w przypadku, gdy cena podana przez Wykonawcę przekracza wysokość 
środków przeznaczonych w budżecie projektu na dostawy objęte niniejszym postępowaniem 

5. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, 
Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez 
przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia 
postępowania.  

 

XIX. Informacja o sposobie kontaktowania się Zamawiającego z Wykonawcami 
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1. Procedura jest prowadzona w języku polskim. 
2. W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski i zawiadomienia Zamawiający i 

Wykonawcy przekazują pisemnie lub za pośrednictwem drogi elektronicznej. 
3. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują korespondencję za pośrednictwem drogi 

elektronicznej, każda ze stron na żądanie drugiej strony potwierdza fakt jej otrzymania.  
4. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania korespondencji przez Wykonawcę, przyjmuje 

się, że korespondencja wysłana na adres e-mail Wykonawcy, przez niego podany, została mu 
doręczona w sposób umożliwiający zapoznanie się z jej treścią. 

5. Korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem należy kierować na adres biura 
Zamawiającego: Lokalna Grupa Działania Zalew Zegrzyński, ul. gen. Wł. Sikorskiego 11 
lok. 203, 05 – 119 Legionowo lub na adres poczty elektronicznej Zamawiającego: e-
mail: biuro@lgdzz.pl.  

 
XX. Pozostałe informacje 
1. Do upływu terminu składania ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany lub 

uzupełnienia treści niniejszego zapytania ofertowego. W takim przypadku Zamawiający w 
opublikowanym na stronie internetowej Zamawiającego, znajdującej się pod adresem 
www.lgdzz.pl, zaproszeniu ofertowym uwzględnia informacje o zmianie. Zamawiający 
przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach, jeżeli 
jest to konieczne z uwagi na zakres wprowadzonych zmian. 

2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z pytaniami dotyczącymi zapytania 
ofertowego. Zamawiający udziela na nie odpowiedzi niezwłocznie, jednak nie później niż 2 
dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek z pytaniem wpłynął 
do Zamawiającego nie później niż na 4 dni przed  upływem terminu składania ofert. Jeżeli 
wniosek z pytaniem wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa wyżej, 
lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić 
wniosek bez rozpoznania. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu 
składania wniosku. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający publikuje na swojej 
stronie internetowej. 
 

XXI. Przetwarzanie danych osobowych 
Lokalna Grupa Działania Zalew Zegrzyński (dalej: „Zamawiający”) przetwarza dane zawarte w 
ofertach, znajdujące się w publicznie dostępnych rejestrach (Krajowy Rejestr Sądowy, Centralna 
Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej RP, Krajowy Rejestr Karny) w celu 
przeprowadzenia niniejszego postępowania w sprawie udzielenia zamówienia. Wśród tych 
informacji mogą pojawić się dane, które na gruncie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 
Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych 
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „Ogólne Rozporządzenie” lub „RODO”), mają 
charakter danych osobowych. 
 
W świetle powyższego Zamawiający informuje, że: 

1) Administratorem danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest Lokalna Grupa Działania 
Zalew Zegrzyński ul. gen. Wł. Sikorskiego 11 lok.413, 05-119 Legionowo; 

2) W sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się z Inspektorem 
Ochrony Danych, kontakt pisemny za pomocą poczty tradycyjnej na adres wskazany 
powyżej bądź email: biuro@lgdzz.pl 

3) Dane osobowe zawarte w ofertach są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO,  
tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na 
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administratorze oraz następujące przepisy prawa: rozporządzenia Ministra Rozwoju, 
Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków 
dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający 
od wykonawcy (Dz.U. 2020 poz. 2415), ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i 
archiwach (tj. Dz.U. 2020 poz. 164 ze zm.). 

4) Celem przetwarzania danych osobowych jest prowadzenie w imieniu własnym 
postępowań o udzielenie zamówień. Przetwarzanie danych osobowych na potrzeby ww. 
postępowań mieści się w zakresie obowiązków Zamawiającego. Przetwarzanie tych 
danych jest niezbędne, aby Zamawiający mógł prawidłowo wypełniać nałożone na niego 
obowiązki.  

5) Państwa dane pozyskane w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia 
przekazywane będą wszystkim zainteresowanym podmiotom i osobom, gdyż co do 
zasady postępowanie o udzielenie zamówienia jest jawne. Odbiorcą Państwa danych 
osobowych będą upoważnieni pracownicy, w tym osoby wchodzące w skład komisji 
powołanej do przeprowadzenia postępowania. Ograniczenie dostępu do Państwa danych, 
o których mowa wyżej może wystąpić jedynie w szczególnych przypadkach, jeśli jest to  
uzasadnione przepisami prawa. Ponadto odbiorcą danych zawartych w dokumentach 
związanych z postępowaniem o zamówienie mogą być podmioty z którymi Zamawiający 
zawarł umowy lub porozumienie na korzystanie z udostępnianych przez nie systemów 
informatycznych w zakresie przekazywania lub archiwizacji danych. Zakres przekazania 
danych tym odbiorcom ograniczony jest jednak wyłącznie do możliwości zapoznania się z 
tymi danymi w związku ze świadczeniem usług wsparcia technicznego i usuwaniem 
awarii. Odbiorców tych obowiązuje klauzula zachowania poufności pozyskanych w takich 
okolicznościach wszelkich danych, w tym danych osobowych. 

6) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat od dnia płatności 
końcowej projektu w ramach, którego przeprowadzane jest postępowanie o udzielenie 
zamówienia; macie Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich 
sprostowania, ograniczenia przetwarzania. Osobie fizycznej nie przysługuje:  
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;  
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;  
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, 
gdyż podstawą prawną przetwarzania jej danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

7) Macie Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych 
Państwa dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Adres: Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych Adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

8) Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jesteście 
Państwo zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych 
będzie niemożliwość oceny ofert i zawarcia umowy. 

9) Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu. 
10) Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa 

trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Zamawiający przetwarza dane osobowe 
zebrane w postępowaniu o udzielenie zamówienia w sposób gwarantujący 
zabezpieczenie przed ich bezprawnym rozpowszechnianiem, dokłada wszelkich starań, 
aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych 
osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, 
zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze 
wszystkimi obowiązującymi przepisami. 
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XXII. Załączniki 

Integralną część niniejszego zapytania ofertowego stanowią: 

Lp. 
Oznaczenie 
załącznika 

Nazwa Załącznika 

1. Załącznik Nr 1 Formularz ofertowy 

2. Załącznik Nr 2 Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu  

3. Załącznik nr 3 Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu przedmiotu zamówienia 
4. Załącznik nr 4 Dokumentacja projektowa  
5. Załącznik nr 5 Przedmiar robót 
6. Załącznik nr 6 STWiORB 

 
 

Zatwierdził: 
/-/ Edward Trojanowski  

 
Prezes Zarządu 

Lokalnej Grupy Działania Zalew Zegrzyński 
 
 

                                                                                                     
 


