Rzymskokatolicka Parafia
Matki Boskiej Królowej Polski
Bedoń Przykościelny, ul. Kościelna 22
95-020 Andrespol
tel. 665 801 808
e-mail: wlokuj@wp.pl
http://parafiabedon.pl/

Zaproszenie do składania ofert na zadanie pn.:
Wykonanie iluminacji budynku kościoła w Bedoniu Przykościelnym
I. Opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na rozbudowie
oświetlenia Rzymskokatolickiej Parafii Matki Boskiej Królowej Polski w Bedoniu
Przykościelnym przy ul. Kościelnej 22 poprzez wykonanie iluminacji budynku kościoła.
2. Zakres robót obejmuje w szczególności:
2.1. Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej oraz podbudowy z kruszywa gr. 15 cm – 10
m 2,
2.2. Wykopanie i zasypanie rowu kablowego,
2.3. Nasypanie warstwy piasku grubości 0,1m na dno rowu kablowego o szer. do 0,4 m –
194,00 m,
2.4. Ułożenie kabli wielożyłowych w rowie, ułożenie folii kalandrowej sygnalizującej - 230,00
m,
2.5. Montaż wysięgników rurowych o ciężarze do 15 kg mocowanych na słupie - 9 sztuk,
2.6. Odtworzenie nawierzchni – wykonanie podbudowy z kruszyw naturalnych gr. po
zagęszczeniu 15 cm oraz ułożenie kostki brukowej o gr. 6 cm (kostka z demontażu),
2.7. Montaż i stawianie słupów oświetleniowych aluminiowych o długości 7 m
anodowanych inox w kolorze ciemny grafit – 9 sztuk,
2.8. Montaż kompletnych opraw ledowych o mocy 157 W i strumieniu świetlnym oprawy
18500lm (+/- 10%) - oprawa “A” – 13 sztuk,
2.9. Montaż kompletnych opraw ledowych o mocy 151 W i strumieniu świetlnym oprawy
17600lm (+/- 10%) - oprawy “B” – 8 sztuk,
2.10. Montaż końcówek przez zaciskanie - 27 sztuk,
2.11. Sprawdzenie rezystancji izolacji odcinka kabla o dł. do 100 m,
2.12. Badanie linii kablowej nn,
2.13. Wykonanie niezbędnych pomiarów elektrycznych,
2.14. Ułożenie rur ochronnych (osłonowych) z tworzyw,
2.15. Wykonanie połączeń przewodów w puszkach i odgałęźnikach n.t i p.t. z zadławieniem
przewodów, wpięcie instalacji w istniejący czynny obwód (przyłączenie do słupa
oświetleniowego).
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zakres robót oraz zalecenia dotyczące
zastosowanych materiałów i technologii wykonania robót zostały określone w załącznikach
od nr 5 do nr 6 włącznie:
3.1. Załącznik nr 5 - Dokumentacja projektowa,
3.2. Załącznik nr 6 - Przedmiary robót.
4. Przedmiary robót załączone do zaproszenia do składania ofert są wtórne do dokumentacji
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projektowej, zawierają zestawienie przewidywanych robót w celu zobrazowania skali budowy i
ułatwienia Wykonawcom oszacowania kosztów realizacji inwestycji. Przedmiar pełni funkcję
pomocniczą.
5. Zakres prac obejmuje ponadto:
5.1. pełną obsługę geodezyjną w trakcie realizacji zadania - pomiary inwentaryzacyjne,
5.2. przedstawienie do zaopiniowania Zamawiającemu planu bezpieczeństwa i ochrony
zdrowia BIOZ, w celu zapewnienia właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny
pracy oraz ochrony środowiska w miejscu robót i jego otoczeniu,
5.3. organizację i zabezpieczenie placu budowy,
5.4. uporządkowanie terenu po budowie oraz wszelkie inne prace nie ujęte w zaproszeniu
do składania ofert, a konieczne do wykonania ze względu na sztukę budowlaną;
6. Wykonawca robót ponosi pełną odpowiedzialność za właściwe oznakowanie terenu robót
(zapewnienia stałych warunków widoczności w dzień i w nocy tych elementów
oznakowania, które są niezbędne ze względu bezpieczeństwa), do czasu zakończenia i
odbioru robót, prowadzenie ich z zachowaniem wymagań przepisów BHP oraz w sposób
zapewniający bezpieczeństwo;
7. Roboty budowlane należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową, obowiązującymi
przepisami technicznymi oraz na warunkach określonych umową.
8. Na obszarze objętym robotami mogą wystąpić kolizje z istniejącym uzbrojeniem
podziemnym.
9. Wykonawca w czasie wykonywania robót powinien przestrzegać ogólne warunki ochrony
własności publicznej i prywatnej oraz dbać o ochronę środowiska.
10. Do wykonania przedmiotu zamówienia, należy stosować wyroby budowlane dopuszczone
do powszechnego stosowania w budownictwie, oznakowane CE lub znakiem
budowlanym, bądź umieszczone w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczeństwa, zgodnie z ustawą o wyrobach budowlanych.
11. Zamawiający zastrzega, że wszędzie tam gdzie w treści dokumentacji projektowej,
stanowiącej opis przedmiotu zamówienia, zostały w opisie tego przedmiotu wskazane
znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródła lub szczegółowe procesy, które
charakteryzują produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę Zamawiający dopuszcza metody, materiały, urządzenia, systemy, technologie itp.
równoważne do przedstawionych w opisie przedmiotu zamówienia. Dopuszcza się, więc
zaproponowanie w ofercie wszelkich równoważnych odpowiedników rynkowych o
właściwościach nie gorszych niż wskazane przez Zamawiającego.
Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)
45.31.12.00 - 2 – Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45.31.60.00 – 5 – Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych
45.31.10.00 – 0 – Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

II. Termin wykonania zamówienia: 30 dni od dnia zawarcia umowy
III. Warunki udziału w postępowaniu
1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają warunki
udziału w postępowaniu:
1) Posiadają kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności
zawodowej, o ile to wynika z odrębnych przepisów.
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:
Zamawiający nie precyzuje w zakresie tego warunku żadnych wymagań, których
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spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
2) Posiadają wiedzę i doświadczenie.
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:
Zamawiający nie precyzuje w zakresie tego warunku żadnych wymagań, których
spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
3) Dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:
Warunek zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje, co
najmniej jedną osobą skierowaną przez wykonawcę do realizacji niniejszego zamówienia,
posiadającą przygotowanie zawodowe do pełnienia samodzielnej funkcji kierownika
budowy uprawniające do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych w zakresie
niezbędnym do wykonania przedmiotu zamówienia.
Uwaga:
1. Uprawnienia, o których mowa powyżej powinny być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane (Dz. U z 2018 r., poz. 1202 z późn. zm.) oraz
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r., poz.
1278) lub ważne odpowiadające im kwalifikacje, nadane na podstawie wcześniej
obowiązujących przepisów upoważniające do kierowania robotami budowlanymi w
zakresie objętym niniejszym zamówieniem.
2. Dopuszcza się uprawnienia równoważne (w zakresie koniecznym do wykonania
przedmiotu zamówienia) – dla osób, które posiadają uprawnienia uzyskane przed
dniem wejścia w życie ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane lub stwierdzenie
posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie i zachowały uprawnienia do pełnienia tych funkcji w
dotychczasowym zakresie.
4) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia;
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:
Zamawiający nie precyzuje w zakresie tego warunku żadnych wymagań, których
spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
Dokumentem potwierdzającym spełnianie warunków udziału w niniejszym postępowaniu,
wymaganym przez Zamawiającego jest, złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o
spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (oświadczenie w treści formularza
ofertowego stanowiącego załącznik do zapytania).
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają
wykluczeniu z postępowania na podstawie powiązań osobowych i kapitałowych z
Zamawiającym.

IV. Wykaz dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy
1. Formularz ofertowy – wg. wzoru stanowiącego załącznik nr 1.
2. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
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3. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności
odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat
ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania
zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o
podstawie do dysponowania tymi osobami - wg wzoru określonego w załączniku nr 2.
4. Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych - wg wzoru stanowiącego
załącznik nr 3.

V. Opis sposobu przygotowania ofert
Wymagania podstawowe.
1. Każdy Wykonawca może złożyć w niniejszym postępowaniu jedną ofertę.
2. Oferta i oświadczenia muszą być podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania
Wykonawcy i zaciągania w jego imieniu zobowiązań finansowych w wysokości
odpowiadającej cenie oferty.
3. Oświadczenia składa się w formie oryginałów, inne dokumenty dołączone do oferty składa
się w formie oryginałów lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez
Wykonawcę lub Pełnomocnika.
4. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w jednym egzemplarzu i mieć formę
pisemną.
5. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
6. Całość oferty powinna być złożona w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe
zdekompletowanie, arkusze (kartki) oferty powinny być zszyte, zbindowane lub w inny
sposób trwale połączone w jedną całość.
7. Zaleca się, aby wszystkie zapisane strony oferty były ponumerowane. Strony te powinny
być parafowane przez osobę (lub osoby, jeżeli do reprezentowania Wykonawcy
upoważnione są dwie lub więcej osób) podpisującą (podpisujące) ofertę zgodnie z treścią
dokumentu określającego status prawny Wykonawcy lub treścią załączonego do oferty
pełnomocnictwa.
8. Wszelkie poprawki, zmiany lub wykreślenia w tekście oferty muszą być naniesione w
czytelny sposób, parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę uprawnioną do
podpisywania oferty.

VI. Miejsce i termin składania ofert:
Oferty należy złożyć w Rzymskokatolickiej Parafii Matki Boskiej Królowej Polski w Bedoniu
Przykościelnym, ul. Kościelna 22 w nieprzekraczalnym terminie
do dnia 22 października 2018 r. do godz. 16:00
Oferty należy złożyć w nieprzezroczystej kopercie, koperta winna być zaadresowana na
Zamawiającego, zabezpieczona przed otwarciem i zawierać oznaczenie:

Wykonanie iluminacji budynku kościoła w Bedoniu Przykościelnym

VII. Miejsce i termin otwarcia ofert.
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Rzymskokatolickiej Parafii Matki Boskiej
Królowej Polski w Bedoniu Przykościelnym, ul. Kościelna 22 w dniu 22 października 2018
roku o godz. 1615
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VIII. Opis sposobu obliczenia ceny.
1. Podana przez Wykonawcę w ofercie cena brutto musi uwzględniać wszystkie
wymagania niniejszego zaproszenia do składania ofert oraz obejmować wszelkie
koszty związane z realizacją zadania, jak również w nim nieujęte, a niezbędne do
realizacji zamówienia, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z
obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.
2. Zamawiający przyjmuje, że obliczona cena ryczałtowa (w rozumieniu art. 632 kodeksu
cywilnego) obejmuje wszystkie czynności oraz zakres podany w zaproszeniu do
składania ofert, jest ceną kompletną, jednoznaczną i ostateczną. Wykonawca
zobowiązany jest skalkulować cenę w oparciu o niniejsze zaproszenie do składania
ofert.
3. Cenę – należy podać w PLN z dokładnością do 2 miejsc po przecinku.
4. Sposób zapłaty wynagrodzenia i rozliczania ceny za realizację niniejszego zamówienia,
określone zostały w niniejszym zaproszeniu do składania ofert - wzór umowy w
sprawie zamówienia publicznego.
5. W przypadku rozbieżności w podaniu ceny Zamawiający uzna za obowiązującą
podaną słownie w ofercie cenę brutto.
6. Wykonawca, składając ofertę, jest zobowiązany poinformować Zamawiającego, (w
Formularzu ofertowym), czy wybór jego oferty będzie prowadzić do powstania u
Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od
towarów i usług, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub
świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując wartość bez kwoty
podatku VAT.
7. 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 wpłacić zgodnie z
obowiązującymi przepisami.

IX. Kryteria oceny ofert.
1. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów.
2. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryterium i jego
znaczenie i wagę punktową:
Lp.

Kryterium

Znaczenie
procentowe
kryterium

Maksymalna ilość punktów
jakie może otrzymać oferta
za dane kryterium

1

Cena oferty brutto (C)

100%

100 punktów

3. Sposób oceniania ofert:
1) Zasady oceny kryterium „CENA” (C)
W kryterium cena, w którym Zamawiającemu zależy, aby Wykonawca przedstawił jak
najniższy wskaźnik (cena), zostanie zastosowany następujący wzór:
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Cmin
C = ……………… x 100 x waga kryterium 100%
Co
C – ilość punktów przyznanych danej ofercie w kryterium „cena”
C min – najniższa cena brutto spośród wszystkich złożonych ofert niepodlegających
odrzuceniu
Co – cena brutto oferty badanej
100 – wskaźnik stały
100% - procentowe znaczenie kryterium „cena”
Liczba punktów, którą można uzyskać w ramach kryterium „cena” obliczona zostanie przez
podzielenie najniższej ceny brutto z ofert przez cenę ocenianej oferty i pomnożenie tak
otrzymanej liczby przez 100 punktów i wagę kryterium, którą ustalono na 100%.
Najkorzystniejsza oferta w odniesieniu do kryterium „cena” może uzyskać maksymalnie 100
punktów.
4. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska największą liczbę punktów
przyznanych w ramach podanego wyżej kryterium oceny ofert.
Uzyskana liczba punktów w ramach w/w kryterium będzie zaokrąglona do drugiego
miejsca po przecinku.
5. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim
wymaganiom przedstawionym w zaproszeniu do składania ofert i zostanie oceniona, jako
najkorzystniejsza w oparciu o podane powyżej kryterium wyboru.
6. Jeżeli nie będzie 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 najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej
samej cenie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli oferty do złożenia w
terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych, przy czym Wykonawcy
składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować w nich cen wyższych niż zaoferowane w
złożonych uprzednio ofertach.

X. Warunki płatności
Wynagrodzenie płatne będzie przelewem na wskazane na fakturze konto Wykonawcy w
ciągu 30 dni od daty wpływu do siedziby Zamawiającego.

XI. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami.
- pod względem merytorycznym i formalnym: Włodzimierz Kujawin, tel. 665 801 808
e-mail: wlokuj@wp.pl

XII. Istotne dla stron postanowienia umowy.
Istotne dla stron postanowienia umowy oraz klauzule dotyczące możliwości i warunki zmiany
umowy zawarte są w załączniku - wzór umowy, który jest integralną częścią zaproszenia do
składania ofert.

XIII. Przesłanki odrzucenia oferty
1. Oferta podlega odrzuceniu, w przypadku, gdy:

a) treść oferty nie odpowiada treści zaproszenia do składania ofert,
b) została złożona przez podmiot:
 Niespełniający warunków udziału w postępowaniu
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 Powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.
c) została złożona po terminie składania ofert określonym w zaproszeniu do składania
ofert.

XIV. Postanowienia końcowe:
1. O wyborze terminie i miejscu podpisania umowy Wykonawca, którego oferta zostanie
wybrana, jako najkorzystniejsza zostanie powiadomiony pisemnie, telefonicznie lub
pocztą elektroniczną.
2. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejszą, będzie uchylał
się od zawarcia umowy, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród
pozostałych ofert bez przeprowadzania ponownej oceny.
3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania w przypadku, gdyby
jego realizacja nie leżała w interesie publicznym lub nie wpłynie żadna oferta
niepodlegająca odrzuceniu lub cena najkorzystniejszej ofert przewyższa kwotę, którą
Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba, że Zamawiający
może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.
4. Wykonawca, którego oferta zostanie, jako najkorzystniejsza, przed zawarciem umowy
przedłoży Zamawiającemu kosztorys ofertowy odzwierciedlający cenę podaną w ofercie
oraz uprawnienia kierownika budowy.
XV. Wykonawca zobowiązany jest do spełnienia wymagań opisanych powyżej przez cały
okres realizacji zamówienia.
XVI. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
XVII. Tryb zamówienia
1. Do niniejszego zamówienia nie stosuje się ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.).
Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości
kwoty 30 000 Euro (zgodnie z art. 4 pkt 8 w/w ustawy).
2. Projekt pn.: „Wykonanie iluminacji budynku kościoła w Bedoniu Przykościelnym”
współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju
Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 –
2020
Poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju
lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2014-2020

Załączniki:
1. Załącznik nr 1 - Wzór Formularza Ofertowego – Oferta Wykonawcy.
2. Załącznik nr 2 - Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia
3. Załącznik nr 3 - Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych
4. Załącznik nr 4 - Wzór umowy
5. Załącznik nr 5 - Dokumentacja projektowa
6. Załącznik nr 6 – Przedmiar robót
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