
   
  
 

Z A P Y T A N I E   O F E R T O W E  
 

1. Nazwa, adres i dane teleadresowe Beneficjenta 
Gmina Będzino 
Będzino 19, 76-037 Będzino 
e-mail: ug@bedzino.pl 

 

2. Opis przedmiotu zamówienia 
 

Przedmiotem zamówienia pn.: „Przystań Podamirowo – atrakcyjnym miejscem rekreacji”  jest 
kontynuacja robót budowlanych przy budowie pomostu o konstrukcji drewniane, budowa wiaty 
rekreacyjnej oraz remont slipu dla jednostek pływających w miejscowości Podamirowo, gm. Będzino, 
realizowana w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”  
W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi, m. in.: 

• Konstrukcja pomostu wraz z deskowaniem 

• Wiata rekreacyjna  

• Remont slipu  
 

Uwaga: pełna dokumentacja projektowa dotycząca zadania pod nazwą: „Przystań Podamirowo – 

atrakcyjnym miejscem rekreacji”  dostępna jest na stronie internetowej: http:// bip.bedzino.pl 
 
3. Informację o kryteriach oceny oraz wagach punktowych lub procentowych przypisanych do 

poszczególnych kryteriów oceny oferty. 
 

Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający kierować się będzie następującymi 
kryteriami:  

1) cena -  waga 60 %  
2) gwarancja  – waga 40 %  

5. Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty.  
 

W kryterium „cena”, najtańsza oferta otrzyma 60 punktów a pozostałym ofertom zostaną przyznane  
punkty (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) zgodnie ze wzorem: 

 

𝑝𝑢𝑛𝑘𝑡𝑦 𝑤 𝑘𝑟𝑦𝑡𝑒𝑟𝑖𝑢𝑚 𝑐𝑒𝑛𝑎 =
𝑐𝑒𝑛𝑎 𝑛𝑎𝑗𝑛𝑖ż𝑠𝑧𝑎

𝑐𝑒𝑛𝑎 𝑏𝑎𝑑𝑎𝑛𝑒𝑗 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑦
 𝑥 60 𝑝𝑢𝑛𝑘𝑡ó𝑤 

 
W kryterium „gwarancja”, ofertom zostaną przyznane zgodnie z następującymi zasadami:   

 

𝑝𝑢𝑛𝑘𝑡𝑦 𝑤 𝑘𝑟𝑦𝑡𝑒𝑟𝑖𝑢𝑚 𝑔𝑤𝑎𝑟𝑎𝑛𝑐𝑗𝑎 =
𝑔𝑤𝑎𝑟𝑎𝑛𝑐𝑗𝑎 𝑛𝑎𝑗𝑑ł𝑢ż𝑠𝑧𝑎

𝑔𝑤𝑎𝑟𝑎𝑛𝑐𝑗𝑖 𝑏𝑎𝑑𝑎𝑛𝑒𝑗 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑦
 𝑥 40 𝑝𝑢𝑛𝑘𝑡ó𝑤 

 

Minimalna wymagana długość gwarancji związana z trwałością projektu wynosi 60 m-cy. 

  

Przyznane w poszczególnych kryteriach punkty zostaną zsumowane. Spośród ofert nieodrzuconych za 
najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą ilość punktów. 
 
 
6. Termin składania ofert.  

Termin składania ofert upływa w dniu 3 grudnia 2021r o godzinie 1000. Złożona w siedzibie 
Zamawiającego  oferta zostanie zarejestrowana (dzień, godzina) oraz otrzyma kolejny numer. Za moment 
złożenia oferty przyjmuje się termin skutecznego dostarczenia oferty Zamawiającemu. 
 
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: Gminę Będzino, Urząd Gminy Będzino, Będzino 19. 
- opisane: Oferta dot. zadania pn. :„ Przystań Podamirowo – atrakcyjnym miejscem rekreacji”.  
Nie otwierać przed terminem otwarcia ofert: 3 grudnia 2021r., godz. 1000. 



   
  
  
7. Termin realizacji umowy. 

Termin realizacji przedmiotu zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia zakończenia realizacji 
zadania „Przystań Podamirowo – atrakcyjnym miejscem rekreacji”. Planowany termin rozpoczęcia 
robót budowlanych: z dniem podpisania umowy Planowany termin zakończenia robót budowlanych:  
31 marca 2022r.  
  

8. Informacje na temat zakresu wykluczenia (w odniesieniu do podmiotów powiązanych).  
Zamawiający wymaga aby Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia informacji z otwarcia ofert 
na stronie internetowej, na której udostępnione jest ogłoszenie Wykonawca/y przekażą Zamawiającemu 
bez wezwania oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy 
kapitałowej. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z 
innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w w/w postępowaniu.  
Z postępowania wykluczy się wykonawców należących do tej samej grupy kapitałowej, jeżeli nie zostaną  
przedstawione  dowody o których mowa wyżej.  
 

9. Oferta podlega odrzuceniu w przypadku, gdy: 
1) jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego lub 
2) została złożona przez podmiot niespełniający warunków udziału w postępowaniu   
3) została złożona po terminie składania ofert określonym w zapytaniu ofertowym. 
4) nie złoży oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej 

  

10. Określenie warunków istotnych zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego 
postępowania o udzielenie zamówienia, o ile przewiduje się możliwość zmiany takiej umowy.  
Warunki istotnych zmian umowy określone zostały we wzorze umowy, stanowiącym załącznik do 
zapytania ofertowego. 

 

11.   Informacje o możliwości składania ofert częściowych (jeśli dotyczy). 
   Zamawiający nie przewiduje możliwości składanie ofert częściowych. 

 

12.   Wykaz dokumentów oraz oświadczeń niezbędnych do złożenia wraz z ofertą (jeśli dotyczy) 
1. Formularz ofertowy - wg wzoru – załącznik nr 1 
2. Projekt umowy – załącznik nr 2 
3. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej – 

załącznik nr 3. 
 

13. Informacje o planowanych zamówieniach uzupełniających (jeśli dotyczy). 
Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających. 
 

14. Zmiany umowy 
     Umowa zawarta z wybranym wykonawcą może być zmieniona jeśli zmiana ta nie spowoduje     
     zmiany zakresu świadczenia.  

 

Termin związania ofertą upływa po 30 dniach licząc od terminu składania ofert. 
 

 
15. Informacja o unieważnieniu postępowania. 
     W przypadku, gdy potencjalni wykonawcy nie złożą co najmniej dwóch ofert zgodnych z zapytaniem 

ofertowym zamawiający zobowiązany jest do ponownego przeprowadzenia postepowania.  
 
 
 

                                                                     
…………………………………………………………… 

                                                                                                                      (data i podpis  osoby upoważnionej) 

 
 
Załączniki:   

1. Formularz ofertowy  – zał. nr 1  

2. Wzór umowy   – zał. nr 2  

3. Oświadczenie   – zał. nr 3  


