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Dotyczy realizacji projektu 

Osi priorytetowej 07. Zdrowie i opieka, Działanie 07.03 Infrastruktura Społeczna 

 

 

 

 

Tytuł projektu: 

„Roboty budowlane w zakresie instalacji elektrycznych dotyczące obiektu w 
Gdańsku budowanego na potrzeby wsparcia dorosłych osób z autyzmem” 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                         ZAPYTANIE OFERTOWE 
SIWZ 

 

 

na  wykonanie robót budowlanych w zakresie instalacji elektrycznych – kontynuacji projektu pt. „Budowa i 
wyposażenie obiektu w Gdańsku na potrzeby dorosłych osób z autyzmem”  realizowanego w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej 07 
Zdrowie i opieka, Działanie 07.03 Infrastruktura Społeczna, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego. 

 

 

 

Gdańsk, dnia 15.09.2022 r. 
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I. ZAMAWIAJĄCY 

STOWARZYSZENIE POMOCY OSOBOM AUTYSTYCZNYM 

Pl.gen. Józefa Wybickiego 18 
80-440 Gdańsk 
NIP: 5841067117 

 

Dane osób do kontaktu: 

1. Ryszard Banach 
Adres email: r.banach@tlen.pl 
Tel. kontaktowy 508 088 433 

 

2. Andrzej Trzeciak 
Adres email: iat78r@gmail.com  
Tel. kontaktowy 722 201 600 

 

Miejsce realizacji zamówienia (adres budowy): 

Gdańsk 
ul.Malczewskiego 133  
80-114 Gdańsk 
Obręb 07 
Nr działek 478, 73/4, 452/1, 75 obręb 077 

 

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 

Celem postępowania jest wybór Wykonawcy, który wykona roboty budowlane w zakresie instalacji 
elektrycznych.  Roboty instalacyjne będą się odbywały w obiekcie budowlanym w stanie surowym 
zamkniętym. 
1. Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie Zapytania ofertowego, zgodnie z 

zasadą konkurencyjności, określoną w Wytycznych Ministra Rozwoju w zakresie kwalifikowalności 
wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego 
oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, zwanymi dalej „Wytycznymi Ministra Rozwoju”. 

2. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. 
3. Zamawiający nie przewiduje możliwości złożenia ofert częściowych. 
4. Zamawiający nie przewiduje możliwości złożenia ofert wariantowych. 
5. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 
6. Wykonawca może powierzyć wykonanie zamówienia podwykonawcom. Wskazanie zakresu zamówienia, 

który Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom powinno nastąpić oświadczeniem Wykonawcy 
znajdującym się na druku Formularza oferty oraz zgodnie z procedurami zawartymi w warunkach umowy. 

7. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania na każdym etapie, w przypadku gdy z 
powodu okoliczności, których nie przewidywał lub nie mógł przewidzieć, udzielenie zamówienia nie leży w 
interesie Zamawiającego lub z innych przyczyn stało się niecelowe. 

8. Zamawiający zastrzega sobie możliwość, przed upływem terminu do składania ofert, zmiany zapytania 
ofertowego. 

9. Zamawiający udzieli wyjaśnień na zapytania Wykonawców dotyczące treści zapytania ofertowego jeżeli 
wniosek o udzielenie wyjaśnień wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa 
połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek Wykonawcy o wyjaśnienie treści zapytania 
ofertowego wpłynie do Zamawiającego po upływie terminu na składanie wyjaśnień, lub dotyczy już 
udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. 

10. W razie unieważnienia postępowania Oferentom nie przysługują roszczenia odszkodowawcze w stosunku do 
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Zamawiającego. 
11. W niniejszym zapytaniu pojęcia Oferenta i Wykonawcy stosuje się zamiennie. 

 

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

                      Przedmiotem zamówienia jest nabycie robót budowlanych polegających na wykonaniu instalacji     
    elektrycznych  w obiekcie dla dorosłych osób z autyzmem w następującym zakresie: 

1. Wykonanie rozdzielnic elektrycznych 
2. Wykonanie instalacji odgromowej, 
3. Wykonanie instalacji przeciwprzepięciowej 
4. Wykonanie sieci połączeń uziemiających i wyrównawczych 
5. Wykonanie instalacji oświetlenia podstawowego i awaryjnego 
6. Wykonanie instalacji komputerowej i instalacji telewizyjnej.  
7. Wykonanie instalacji oddymiania 
8. Wykonanie instalacji ochrony przeciwporażeniowej 
 

        Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w szacunkowym przedmiarze robót stanowiącym załącznik 
nr 5 do zapytania ofertowego oraz w dokumentacji projektowej przedstawionej  w  załączniku nr 6  

Zakres robót budowlanych ma charakter kompleksowy i obejmuje wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu 
zamówienia, w tym obejmuje wszystkie koszty robót, materiałów, usług i opłat, których poniesienie jest niezbędne do 
kompleksowej realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z dokumentacją projektową. W ramach wynagrodzenia 
ryczałtowego Wykonawca zobowiązany jest do wykonania z należytą starannością wszelkich robót budowlanych, 
dostaw i czynności przewidzianych w dokumentacji projektowej. Podstawą wyceny jest dokumentacja projektowa a 
przedmiar robót ma charakter pomocniczy, w szczególności, jeżeli w przedmiarze robót nie ujęto prac wynikających z 
dokumentacji projektowej, strony przyjmują, że wykonawca wykona roboty kompleksowo w zakresie wynikającym z 
dokumentacji projektowej. 

Dodatkowe warunki odnoszące się do przedmiotu zamówienia: 

1. Minimalny okres gwarancji na roboty budowlane musi wynosić minimum 3 lata od daty podpisania 
przez Zamawiającego protokołu odbioru końcowego robót bez zastrzeżeń. 

2. Okres gwarancji będzie stanowił kryterium oceny ofert zgodnie z warunkami określonymi w 
Rozdziale VII niniejszego Zapytania ofertowego. 

3. Wykonawca udzieli Zamawiającemu rękojmi tożsamej z okresem gwarancji liczonego od daty podpisania przez 
Zamawiającego bezusterkowego protokołu odbioru końcowego robót. 

4. Wykonawca zrealizuje niezbędne czynności aż do uzyskania pozwolenia/pozwoleń na użytkowanie i 
poniesie wszelkie koszty związane z realizacją zadania tj. wynikające wprost z opisu przedmiotu 
zamówienia, jak również związane z organizacją, utrzymaniem i późniejszą likwidacją placu budowy oraz 
inne koszty towarzyszące np.: robót przygotowawczych, porządkowych, koszty utrzymania zaplecza 
budowy,  koszty związane z odbiorami wykonanych robót, koszty wynikające z warunków uzgodnień i 
koszty uzyskania niezbędnych decyzji. 

5. Wykonawca zobowiązany jest do działania w imieniu Zamawiającego, na podstawie stosownego jego 
pełnomocnictwa, we wszystkich czynnościach technicznych i formalnych związanych z realizacją 
zamówienia i przygotowania dokumentów do uzyskania pozwolenia na użytkowanie. 

6. Wykonawca odpowiada za koordynację prac objętych przedmiotem zamówienia i utrzymanie porządku na 
terenie budowy. 

7. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody spowodowane przez własnych pracowników lub 
osoby trzecie, którymi się posłużył, na skutek nieprzestrzegania przepisów BHP. 

8. Wykonawca przyjmuje odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone przez jego pracowników, osoby 
działające na jego zlecenie lub którymi się posłużył przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia, w tym za 
przypadki uszkodzenia ciała lub mienia wyrządzone działaniem lub zaniechaniem przy realizacji przedmiotu 
zamówienia, w zakresie przewidzianym przez kodeks cywilny. 

9. Wykonawca zobowiązany będzie do ścisłej współpracy z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego lub innym 
wyznaczonym przedstawicielem Zamawiającego. 
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10. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów BHP p.poż. i ochrony środowiska oraz 
zapewnienie kadry z wymaganymi uprawnieniami budowlanymi i nadzoru w tym zakresie, zgodnie z 
obowiązującymi przepisami. 

11. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia wszelkich środków bezpieczeństwa na budowie zgodnie z 
przepisami prawnymi i przepisami zapobiegania nieszczęśliwym wypadkom; odpowiedzialność w tym 
zakresie leży wyłącznie po stronie Wykonawcy. 

12. Wykonawca zobowiązany jest do współpracy ze służbami Zamawiającego, a w szczególności dostosowania 
swojego harmonogramu prac i organizacji budowy do prac  innych Wykonawców na budowie.. 

13. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia  własnych materiałów i sprzętu w części odpowiadającej 
jego zakresowi. 

14. Wykonawca zobowiązany jest do uczestniczenia w naradach koordynacyjnych, prowadzonych na budowie 
przez Zamawiającego. 

15. Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego powiadomienia Zamawiającego o planowanych odbiorach 
przez wpis do dziennika budowy: 

a) robót zanikających lub ulegających zakryciu,  
b) częściowych, z wyprzedzeniem co najmniej 3 dni roboczych przed zakończeniem tych robót, 
c) końcowym, do 7 dni po zakończeniu tych robót. 

16. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu, przy odbiorze końcowym robót, atestów i 
gwarancji udzielonych przez dostawców materiałów i urządzeń oraz zapewnienia cesji praw z nich; 

17. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu certyfikatów bezpieczeństwa, certyfikatów 
zgodności i aprobat technicznych, zgodnie z przepisami ustawy Prawo Budowlane – dla podstawowych 
materiałów zastosowanych do realizacji niniejszej umowy. 

18. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania dokumentacji powykonawczej w zakresie wykonywanych robót. 
19. Wykonawca zobowiązany jest do skompletowania i przedłożenia Zamawiającemu wszelkich dokumentów 

wymaganych umową i przepisami prawa, w tym pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania robót. 
a) wymagane dokumenty, protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych przez Wykonawcę 

sprawdzeń i badań, a w szczególności protokoły odbioru robót branżowych objętych zamówieniem, 
b) karty gwarancyjne zamontowanych urządzeń i materiałów, 
c) instrukcje obsługi i konserwacji wszystkich instalacji i urządzeń zamontowanych w budynku. 

20. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy ma charakter ryczałtowy. Dołączony do zapytania 
ofertowego przedmiar robót nie stanowi opisu przedmiotu zamówienia, pełni jedynie funkcję pomocniczą. 

21. Oferent kalkuluje cenę ryczałtową na podstawie otrzymanej dokumentacji projektowej oraz zapytania 
ofertowego. Cena musi obejmować pełny zakres robót niezbędnych do prawidłowego wykonania 
przedmiotu zamówienia w zakresie, na który Oferent składa ofertę, niezależnie od tego czy roboty zostały 
uwzględnione w przekazanych pomocniczo przedmiarach, czy też zostały w nich pominięte. 

22. Przed podpisaniem umowy, wybrany Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do zaakceptowania 
harmonogram zaplanowanych robót, który będzie stanowić załącznik do umowy z wybranym Wykonawcą. 
W przypadku konieczności aktualizacji harmonogramu  prac o stopień ich zaawansowania i/lub terminów, 
Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że harmonogram prac objętych niniejszym zapytaniem ofertowym 
będzie podlegał aktualizacjom. Aktualizacja harmonogramu nie powodująca zmiany terminu realizacji 
umowy i kwoty umowy nie będzie wymagać aneksu do Umowy z Wykonawcą  

23. Mogące wystąpić w Zapytaniu ofertowym znaki towarowe, pochodzenia czy patenty mają charakter 
wyłącznie przykładowy, a ich wskazanie ma na celu określenie oczekiwanego standardu przy czym 
Zamawiający informuje, że dopuszcza możliwość zastosowania równoważnych rozwiązań. 

24. W razie opisania Przedmiotu zamówienia za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych Zamawiający 
dopuszcza rozwiązania równoważne. 

25. Za rozwiązania równoważne należy rozumieć takie, które przedstawiają opis przedmiotu zamówienia o 
takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych spełniających 
minimalne parametry określone przez Zamawiającego, lecz oznaczone innym np. znakiem towarowym, 
patentem lub pochodzeniem, normą, czy aprobatą. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania 
równoważne w opisywanym przez Zamawiającego przedmiocie zamówienia, jest obowiązany udowodnić, że 
proponowane przez niego rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w 
zapytaniu ofertowym. Wprowadzenie jakiejkolwiek zamiany materiału/urządzenia musi być zatwierdzone 
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, który jest przedstawicielem Zamawiającego na budowie. 
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26. Przedmiot zamówienia powinien być wykonany zgodnie z: 
a) warunkami określonymi w niniejszym zapytaniu, 
b) projektem budowlanym 
c) obowiązującymi normami, przepisami oraz zasadami współczesnej wiedzy technicznej. 

 
27. Kody Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 

 
45000000-7 Roboty budowlane 
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach 
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne 
 

IV. HARMONOGRAM REALIZACJI ZAMÓWIENIA 
 

1. Planowany termin rozpoczęcia przedmiotu zamówienia, nie później niż w ciągu 7  dni od dnia zawarcia 
umowy z Wykonawcą, Okres realizacji zamówienia: do 30.04.2023 

 
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia na warunkach 

określonych w umowie pkt. 22 część III niniejszego zapytania. 
 

3. Za termin zakończenia realizacji umowy strony przyjmują datę podpisania przez Zamawiającego oraz 
Wykonawcę bezusterkowego protokołu odbioru końcowego bez zastrzeżeń, po przekazaniu kompletu 
wymaganej dokumentacji powykonawczej. 
 

V. OPIS SPOSOBU SKŁADANIA OFERT 
1. Proponowaną cenę należy przedstawić w Formularzu Ofertowym (Załącznik 1). 
2. Wartość oferty musi zostać przedstawiona w jednostkach pieniężnych jako cena netto, z dokładnością do 

dwóch miejsc po przecinku. 
3. Łączna cena netto Przedmiotu zamówienia stanowi kryterium oceny ofert, zgodnie z warunkami 

określonymi w Rozdziale VII niniejszego Zapytania. Ocenie będzie podlegała łączna cena netto oraz okres 
gwarancji Przedmiotu zamówienia. 

4. Wartość oferty musi zostać wyrażona w walucie PLN. 

VI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 

1. Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć w terminie do dnia 03.10.2022 roku do godziny 14.00 
osobiście w siedzibie Zamawiającego w zamkniętej kopercie zatytułowanej OFERTA – budowa DOMU DLA 
DOROSŁYCH OSÓB Z AUTYZMEM lub drogą elektroniczną do godz. 14.00 na adres: biuro@spoa.org.pl lub 
za pomocą strony internetowej : https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl 

2. Oferty złożone po terminie lub poza ustalonym miejscem oraz sposobem składania ofert nie będą 
rozpatrywane. 

3. Oferta musi być ważna minimum do 30.11.2022 r. W razie niepodania terminu związania ofertą lub 
terminu krótszego, Zamawiający może wezwać Oferenta do uzupełnienia lub wydłużenia terminu ważności 
oferty. W przypadku nie dokonania przez Oferenta wskazanych czynności w wyznaczonym terminie, oferta 
zostanie odrzucona jako niezgodna z treścią zapytania ofertowego. 

4. Zamawiający informuje, że dopuszcza możliwość wydłużenia terminu związania ofertą po uprzednim 
wyrażeniu zgody Oferenta. 

5. Przed upływem terminu składania ofert, Oferent może wprowadzić zmiany do złożonej oferty lub ją 
wycofać. Zmiany w ofercie lub jej wycofanie winny być doręczone Zamawiającemu na piśmie pod rygorem 
nieważności przed upływem terminu składania ofert. Zmiana lub wycofanie oferty winna zawierać 
dodatkowe oznaczenie: „ZMIANA OFERTY” lub ”WYCOFANIE OFERTY”. 

6. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień i uzupełnień dotyczących 
treści złożonych ofert w określonym terminie. W razie braku złożenia wyjaśnień w określonym terminie 
oferta zostanie odrzucona. 

7. Zamawiający może wezwać Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez 
Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli 
wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty zawierające błędy, omyłki pisarskie bądź 
rachunkowe lub nie potwierdzające spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub 
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którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich 
złożenia oferta podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 

8. Ofertę składa się pod rygorem odrzucenia, w formie pisemnej lub elektronicznej – rozumianej jako skan 
podpisanej oferty wysłany drogą e-mailową. 
Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy 
zgodnie z reprezentacją wynikającą z właściwego rejestru (ewidencji) lub na podstawie udzielonego 
pełnomocnictwa. 

9. Oferta powinna zawierać wypełniony zgodnie z zapytaniem ofertowym formularz ofertowy oraz załączniki 
do zapytania, a także dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentacji i działania w imieniu 
Oferenta. 

10. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego zapytania ofertowego. 
11. Zmiany treści zapytania ofertowego oraz wyjaśnienia udzielone przez Zamawiającego na zapytania 

Oferentów stają się integralną częścią zapytania ofertowego i są wiążące dla wszystkich Oferentów.  
 

VII. KRYTERIA OCENY OFERT I INFORMACJE O WAGACH PUNKTOWYCH PRZYPISANYCH DO POSZCZEGÓLNYCH 
KRYTERIÓW OCENY OFERT ORAZ OPIS SPOSOBU PRZYZNAWANIA PUNKTACJI ZA SPEŁNIENIE DANEGO 
KRYTERIUM OCENY OFERT 
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie poniższych kryteriów oceny ofert: 

 

KRYTERIUM WAGA (pkt) 

ŁĄCZNA CENA NETTO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 80 

OKRES GWARANCJI 20 

 
a) ŁĄCZNA CENA NETTO PRZEDMOTU ZAMÓWIENIA – PC 

Punktacja za cenę będzie obliczana na podstawie wzoru: 

Cn x 80 Pc – otrzymane punkty za kryterium łączna cena netto przedmiotu zamówienia 

Pc = Cn – łączna cena netto najniższej spośród złożonych Ofert 

Cb Cb – łączna cena netto badanej Oferty 

Oferta za kryterium „Łączna cena netto przedmiotu zamówienia” może otrzymać maksymalnie 80,00 pkt. 

b) OKRES GWARANCJI – PG 

W kryterium okres gwarancji Zamawiający dokona oceny kryterium na podstawie informacji zawartych w 
formularzu ofertowym, tj. Wykonawca wskaże w formularzu ofertowym okres gwarancji w liczbie lat dla 
Przedmiotu zamówienia. 

W ramach kryterium „okres gwarancji” oferta będzie oceniana w następujący sposób: 

 

Lp. Okres gwarancji 
w liczbie lat 

Liczba przyznanych 

punktów 

1 3 lata 0 

2 4 lata 10 

3 5 lat 20 
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W razie, gdy Wykonawca nie wskaże okresu gwarancji w Formularzu ofertowym, oferta Wykonawcy zostanie 
odrzucona jako niekompletna. Zamawiający jednocześnie informuje, że minimalny okres gwarancji wynosi 3 
lata. Okres gwarancji rozpoczyna się z dniem podpisania protokołu odbioru końcowego przez Zamawiającego i 
Wykonawcę bez zastrzeżeń. 

W przypadku wskazania przez Wykonawcę okresu gwarancji krótszego niż 3 lata, oferta Wykonawcy zostanie 
odrzucona jako niezgodna z treścią zapytania ofertowego. 

Oferta za kryterium „okres gwarancji” może otrzymać maksymalnie 20,00 pkt. 

1. Obliczenia dokonywane będą przez Zamawiającego z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 
2. ZAMAWIAJĄCY UZNA ZA NAJKORZYSTNIEJSZĄ TĘ OFERTĘ, KTÓRA UZYSKA NAJWIĘKSZĄ LICZBĘ PUNKTÓW 

ZA POSZCZEGÓLNE KRYTERIA, PO ICH ZSUMOWANIU WG WZORU: P = PC + PG 
 

VIII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPOSÓB DOKONYWANIA OCENY ICH SPEŁNIANIA 
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy: 

1) nie podlegają wykluczeniu oraz 
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu określone poniżej w zakresie: 
a) dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: 

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie wraz z wykazem 
stanowiącym załącznik nr 2 i 2.1 do Zapytania ofertowego, że dysponuje osobą/osobami, które skieruje 
do realizacji Inwestycji do zajęcia stanowiska: 

Kierownika budowy: osoba uprawniona do pełnienia funkcji kierownika budowy posiadająca uprawnienia 
budowlane do kierowania robotami budowalnymi bez ograniczeń w specjalności elektrycznej, posiadającą 
doświadczenie na tym stanowisku przy realizacji minimum dwóch objektów obejmujących każdorazowo budowę 
instalacji elektrycznych przy budowie obiektów o powierzchni nie mniejszej niż 1000 m2 każdy, w tym 
przynajmniej 1 obiekt w standardzie spełniającym wymogi budynków opiekuńczo – medycznych. 

b) zdolności technicznej i zawodowej 

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Oferent wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed 
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – to w tym 
okresie, zrealizował należycie, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, jako  wykonawca co najmniej 2 
inwestycje dot. robót budowlanych w zakresie instalacji elektrycznych  przy budowie obiektów o 
powierzchni nie mniejszej niż 1000 m2 każdy, w tym przynajmniej 1 obiekt w standardzie spełniającym 
wymogi budynków opiekuńczo - medycznych (Pojęcia budowa, budynek będą rozumiane w znaczeniu 
nadanym im w ustawie z dnia 07.07.1994 Prawo budowlane, tekst jednolity Dz. U. z 2010 r., Nr 243, poz. 
1625 z póz. zm. – zwanej dalej ustawą Prawo budowlane). 
 
 
 
W celu wykazania spełnienia powyższego warunku, Oferent dołączy wraz z ofertą oświadczenie oraz 
wykaz (zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 i 2.1 do zapytania ofertowego) zrealizowanych 
min. 2 inwestycji, w ciągu ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym 
okresie, potwierdzający spełnienie określonego warunku oraz dokumenty potwierdzające, że realizacje 
te zostały wykonane należycie (np. referencje, protokoły odbioru, itp.). 
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum firm), 
spełnienie wyżej wymienionego warunku wykazuje jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o 
udzielenie zamówienia. 

c) sytuacji ekonomicznej i finansowej 

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca dostarczy wraz z ofertą dowód posiadania 
ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem 
zamówienia na kwotę minimum 1 mln PLN, bądź certyfikat ubezpieczenia wraz z potwierdzeniem zapłaty. 

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, którzy wykażą brak podstaw do wykluczenia 
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z postępowania, zgodnie z treścią Załącznika 3 do zapytania ofertowego. 

Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu w oparciu o złożone przez 
Wykonawcę w niniejszym postępowaniu dokumenty i oświadczenia. 

 

IX. LISTA DOKUMENTÓW/OŚWIADCZEŃ WYMAGANYCH OD WYKONAWCY 

Zamawiający żąda dostarczenia wraz z Ofertą następujących dokumentów: 

a) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (Załącznik 2), 
b) potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu (Załącznik 2, 2.1) wraz z wymaganymi 

dowodami (referencje, protokoły odbioru, itp. oraz kopia polisy ubezpieczeniowej/certyfikat 
ubezpieczenia wraz z potwierdzeniem zapłaty), 

c) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (Załącznik 3), 
d) oświadczenie Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 

13 lub art. 14 RODO (załącznik 4), 
e) kosztorys ofertowy, 
f) dokument potwierdzający upoważnienie do podpisu oferty (pełnomocnictwo) – jeśli dotyczy. 

 

X. INFORMACJA NA TEMAT ZAKRESU WYKLUCZENIA WYKONAWCY 

Z postępowania wyklucza się podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania 
kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami uprawnionymi 
do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi dla Zamawiającego czynności 
związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w 
szczególności na: 

1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 
2) posiadaniu co najmniej 10% udziału lub akcji, 
3) pełnią funkcję członka organu nadzorczego lub zarządczego, prokurenta, pełnomocnika, 
4) 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. 

 

XI. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ 
OFERTY W CELU REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
1. Informacje o wynikach postępowania Zamawiający zamieści na stronie internetowej 

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl. 
2. Wykonawca zostanie poinformowany telefonicznie lub via e-mail o terminie i miejscu podpisania umowy. 
3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana odstąpi od zawarcia umowy, Zamawiający może Zawrzeć 

umowę z kolejnym Oferentem, który w postępowaniu o udzielenie zamówienia uzyskał kolejną najwyższą 
liczbę punktów. 

XII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 
1. Zamawiający informuje, że każdy Wykonawca ubiegający się o realizację zamówienia, 
zobowiązany jest przed upływem terminu składania ofert do wniesienia wadium w pieniądzu w 
wysokości 20 000,00zł (słownie dwadzieścia tysięcy złotych). Zamawiający uzna wadium za 
skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał 
taki przelew przed upływem terminu składania ofert (data i godzina).  
2. Wadium należy wpłacić na rachunek Zamawiającego w banku ING Bank Śląski S.A. o numerze 
konta 38 1050 1764 1000 0023 3040 3904 z adnotacją: „Wadium –  budowa DOMU DLA DOROSŁYCH 
OSÓB Z AUTYZMEM. 
3. Wadium musi obejmować cały okres związania umową.  
4. Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty kserokopię potwierdzenia wpłaty wadium. 
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5. Zamawiający zatrzyma wadium, jeśli Wykonawca, którego oferta została wybrana 
 • Odmawia zawarcia umowy na warunkach określonych w zapytaniu ofertowym;  
 • Nie podpisze umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 
6. Wadium zostanie niezwłocznie zwrócone po podpisaniu umowy z wybranym Wykonawcą. 
7. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed 
upływem terminu składania ofert. 
8. Poza sposobem określonym w pkt. 1, wadium może być również wniesione w formie poręczeń 
bankowych, gwarancji bankowych lub gwarancji ubezpieczeniowych. W przypadku wnoszenia 
wadium w tych formach, Wykonawca zobowiązany jest również do wniesienia go przed terminem 
wyznaczonym jako termin składania ofert. Wadium winno również być wniesione na cały okres 
związania ofertą. W sytuacji uchybienia tym wymaganiom oferta wykonawcy zostanie odrzucona 

 
XIII. WARUNKI ZMIANY UMOWY 
1. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na 

podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia, co najmniej jednej z 
okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia, tj.: 

a) zmiany dotyczą realizacji dodatkowych dostaw od dotychczasowego wykonawcy nieobjętych 
zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki: 
• zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w 

szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, 
zamówionych w ramach zamówienia podstawowego, 

• zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla 
Zamawiającego, 

• wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w 
umowie, 

b) zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy i zostały spełnione łącznie następujące warunki: 
• konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając 

z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, 
• wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie, 

c) wykonawcę, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy wykonawca: 
• w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia 

dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki 
udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za 
sobą innych istotnych zmian umowy, 

• w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań wykonawcy względem jego podwykonawców 
– w przypadku zmiany podwykonawcy Zamawiający może zawrzeć umowę z nowym 
podwykonawcą bez zmiany warunków realizacji zamówienia z uwzględnieniem dokonanych 
płatności z tytułu dotychczas zrealizowanych prac, 

d) zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy a łączna wartość zmian jest mniejsza niż progi unijne 
w rozumieniu art. 3 Pzp i jednocześnie jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie 
w umowie, 

e) zmiana sposobu rozliczania umowy, dokonywania płatności lub konieczność zmiany terminu realizacji na 
rzecz każdej ze Stron, na umotywowany ich wniosek, 

f) wystąpienia siły wyższej, 
g) zmiana wynika z okoliczności wywołanych wystąpieniem epidemii choroby COVID-19 lub innego stanu 

epidemicznego w Polsce, 
h) zmiany polegającej na zmianie osób, wykonawców i innych podmiotów współpracujących przy realizacji 

zamówienia pod warunkiem, że ich uprawnienia i doświadczenie nie są gorsze od tych, jakie posiadają 
podmioty zamieniane, zaś Wykonawca uzyskał zgodę Zamawiającego na dokonanie tych zmian. Zmiany 
te mogą nastąpić z przyczyn organizacyjnych pod warunkiem, że ww. osoby spełniają wszystkie wymogi 
niezbędne do należytej realizacji zamówienia, 

i) konieczność zrealizowania projektu o dofinansowanie przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych, 
technologicznych, lub materiałowych niż wskazane w dokumentacji, w sytuacji, gdyby zastosowanie 
przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu, 
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j) konieczności zmiany terminu realizacji w przypadku konieczności realizacji dodatkowych lub 
uzupełniających robót budowlanych, nieobjętych umową, jeżeli stały się niezbędne albo zaistnienia 
sytuacji skutkującej brakiem możliwości rozpoczęcia robót budowlanych z przyczyn leżących po stronie 
Zamawiającego, 

k) konieczności przedłużenia terminu realizacji przedmiotu zamówienia o czas opóźnienia, jeżeli opóźnienie 
to ma lub będzie miało wpływ na wykonanie robót budowlanych w następujących przypadkach: 

• zawieszenia prowadzenia robót przez organy nadzoru budowlanego z przyczyn niezależnych od 
Wykonawcy, 

• siły wyższej, klęski żywiołowej, 
• jakiegokolwiek utrudnienia, opóźnienia lub przeszkody spowodowanej przez Zamawiającego na 

terenie budowy, 
• wystąpienia zmian będących następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, a w 

szczególności: wstrzymania przez Zamawiającego robót budowlanych, konieczności usunięcia 
błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, 

• wystąpienia okoliczności będących następstwem działania organów administracji, w 
szczególności przekroczenie określonych przez prawo terminów wydawania decyzji/ pozwoleń, 
etc. przez te organy, 

l) W każdym przypadku, gdy zmiana jest korzystna dla Zamawiającego (np. powoduje skrócenie terminu 
realizacji umowy, zmniejszenie wartości zamówienia). 

2. Ponadto Zamawiający dopuszcza istotne zmiany postanowień umowy w następujących przypadkach i 
zakresie: 
a) sposobu wykonania przedmiotu umowy wskutek wystąpienia okoliczności, których Zamawiający i 

Wykonawca nie byli w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności, 
b) wynagrodzenia w przypadku zmiany przepisów podatkowych, w szczególności zmiany stawki podatku 

od towarów i usług, 
c) zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację umowy, 
d) zmiany zasad płatności wynagrodzenia Wykonawcy, gdy konieczność wprowadzania zmian będzie 

następstwem postanowień innych umów mających związek z umową dotyczącą niniejszego 
postępowania a konieczność wprowadzenia zmian wynika z okoliczności, których nie można było 
przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 

e) innych zmian na skutek okoliczności, których Strony nie mogły przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 
m.in. braki w dostępności materiałów i urządzeń, a także nadzwyczajne wzrosty cen tj. powyżej 
oficjalnego wskaźnika poziomu inflacji GUS, 

f) zmiany okresu realizacji przedmiotu umowy, zmiany zakresu przedmiotu umowy w ramach całego 
projektu wynikającej z potrzeb Zamawiającego w przypadku zaakceptowania przez Instytucję będącą 
stroną Umowy o dofinansowanie projektu zmian we Wniosku o dofinansowanie. 

3. Zmiany umowy wymagają dla swej ważności aneksu w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 
4. Wszystkie postanowienia z cz. XIII stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie 

stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. 

              Wykonawca zastrzega sobie możliwość wyłączenia części robót. W tym przypadku Strony uzgodnią warunki zmiany 
              ceny umownej. 

XIV. ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY 

W umowie zawieranej przez Zamawiającego z wybranym Wykonawcą zostaną zawarte m.in. następujące zapisy: 

1. Odbiory 

Zamawiający przewiduje dokonywanie odbiorów częściowych oraz końcowego. Podstawą do zapłaty 
wynagrodzenia będzie podpisany bez zastrzeżeń przez obie strony protokół odbioru częściowego lub 
bezusterkowego końcowego. 

 

Szczegółowe uregulowania dotyczące terminów na zgłoszenie gotowości do przeprowadzenia odbiorów 
oraz przystąpienia do odbioru zostaną ustalone między stronami w umowie. 
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2. Kary umowne 

W przypadku opóźnienia Wykonawcy w realizacji umowy, Zamawiającemu przysługują kary umowne w 
wysokości: 

a) 0,5 % ceny zamówienia netto, za każdy pełny tydzień  zwłoki przekraczający terminy wskazane w 
harmonogramie realizacji przedmiotu umowy w realizacji umowy w jakimkolwiek zakresie lub 
niedokonania jakiejkolwiek czynności wskazanej w umowie w ustalonych terminach, za każdy 
przypadek naruszenia, 

b) 0,1 % ceny zamówienia netto, za każdy dzień zwłoki, przekraczający termin wyznaczony przez 
Zamawiającego na usunięcie wad, usterek lub innych nieprawidłowości, w szczególności w ramach 
rękojmi lub gwarancji, 

c) 15% ceny zamówienia netto w przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa odstąpienia  od 

umowy na jakiejkolwiek podstawie wskazanej w umowie lub w przepisach prawa z winy Wykonawcy. 

d) maksymalna wysokość nałożonej na Wykonawcę kary umownej nie może przekroczyć 20% 
wartości całego zamówienia netto. 

Zamawiający ma prawo żądania dodatkowego odszkodowania, jeśli kara umowna nie pokryje szkody w całości. 
Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia w treści umowy dodatkowych kar dla Wykonawcy, w 
przypadku nie wywiązywania się z warunków umowy, w szczególności (lecz nie wyłącznie) dotyczących: 

a) naruszenia przez pracowników Wykonawcy lub podwykonawców zasad i przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska, 

b) naruszenia przez Wykonawcę obowiązków związanych z zgłaszaniem podwykonawców, 
c) wstrzymania bez uzasadnienia robót na określony w umowie okres czasu. 

3. Odstąpienie od umowy 
1) Zamawiający, może odstąpić od zawartej umowy w całości lub części w następujących przypadkach: 

a) gdy Wykonawca opóźnia się z realizacją Przedmiotu umowy w ustalonych w harmonogramie 
rzeczowo-finansowym terminach, po wcześniejszym wezwaniu do prawidłowej realizacji umowy i 
niewykonaniu przez Wykonawcę umowy w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, 

b) gdy Przedmiot umowy jest wadliwy lub niezgodny z warunkami określonymi w zapytaniu 
ofertowym, ofercie lub w umowie, nawet jeśli te okoliczności ujawnią się po dokonaniu przez 
strony odbioru końcowego, a Wykonawca w dodatkowym terminie wyznaczonym przez 
Zamawiającego, nie usunie stwierdzonych naruszeń, 

c)    Wykonawca systematycznie i uporczywie narusza obowiązujące przepisy prawa budowlanego, 
bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisy przeciwpożarowe, przepisy o ochronie środowiska oraz 
inne przepisy odnoszące się do Przedmiotu umowy, 

d)    Wykonawca nie reguluje terminowo płatności na rzecz swoich podwykonawców, 
2) Szczegółowe terminy odstąpienia i warunki rozliczenia na wypadek odstąpienia od umowy zostaną 

ustalone w umowie między Zamawiającym a Wykonawcą. 
4. Gwarancja 

Okres gwarancji jakości dla wykonanych robót budowlanych wynosi zgodnie z złożoną ofertą jednak nie mniej niż 3 lata 
od daty podpisania przez Strony bez zastrzeżeń bezusterkowego protokołu odbioru końcowego. 
W ramach ustaleń dotyczących gwarancji Zamawiający przewiduje uszczegółowienie w umowie: 
a) zasad przyjmowania zgłoszeń o usterkach oraz wadach, 
b) czasie reakcji na dokonanie naprawy, 
c) zakresie elementów objętych gwarancją, 
d) odpowiedzialności Wykonawcy za nienależyte wykonywanie obowiązków związanych z udzieloną gwarancją, 

 e)    innych obowiązków Wykonawcy. 
5. Płatności 

Zamawiający przewiduje dokonywanie płatności zaliczkowych i częściowych. Płatność prawidłowo 
wystawionych faktur ustala się na okres do 14 dni. 
Szczegółowy harmonogram płatności zaliczkowych oraz częściowych zostanie ustalony z Wykonawcą na 
etapie zawierania umowy, przy czym fakturowanie robót limituje się do kwoty 90% wartości umowy.  

                        Pozostałe 10% kwoty umownej Zamawiający zapłaci po podpisaniu bezusterkowego Protokołu odbioru robót. 
6. Harmonogram realizacji umowy 

Szczegółowy harmonogram rzeczowo-finansowy uwzględniający terminy i zakres dokonywania 
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odbiorów częściowych oraz odbioru końcowego zostanie szczegółowo dookreślony w umowie z Wykonawcą. 
Aktualizacja harmonogramu płatności oraz realizacji umowy nie powodująca zmiany terminu realizacji umowy 
i kwoty umowy nie wymaga aneksu. 

7. Rękojmia 
Zamawiający przewiduje zawarcie w umowie z Wykonawcą postanowień dotyczących: 
1) uprawnień przysługujących Zamawiającemu, w przypadku gdy Przedmiot zamówienia będzie posiadał 

braki formalne lub merytoryczne oraz inne usterki lub wady, 
2) obowiązków Wykonawcy związanych ze zgłoszeniem przez Zamawiającego usterek lub wad w 

Przedmiocie zamówienia. 
8. Podwykonawcy 

Wykonawca przedstawi Zamawiającemu listę podwykonawców, którym powierzy wykonywanie części 
robót. W terminie ustalonym w umowie Wykonawca przed każdym przystąpieniem podwykonawców do 
realizacji danego etapu robót, przedstawi Zamawiającemu do akceptacji projekt umowy z podwykonawcą. 
Przystąpienie podwykonawców do realizacji Przedmiotu zamówienia nie może nastąpić przed wyrażeniem 
zgody Zamawiającego na udział podwykonawcy w prowadzeniu prac budowlanych. Wykonawca 
odpowiada za działania podwykonawców, jak za działania własne. 

9. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

Dla zapewnienia jakości i terminowości wykonywanych robót Wykonawca w   w terminie 14-dni od 
podpisania umowy wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy w postaci bezwarunkowej 
gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej o wysokości 5 % wartości przedmiotu umowy netto płatnej na 
każde żądanie, z terminem ważności przekraczającym o 30 dni termin zakończenia przedmiotu umowy. 
Przed upływem terminu ważności ww. gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej Wykonawca przedłoży 
Zamawiającemu analogiczną gwarancję usunięcia wad i usterek w wysokości 3% wartości przedmiotu 
umowy netto z terminem ważności 30 dni po upływie okresu gwarancji i rękojmi. Treść gwarancji musi 
zostać zaakceptowana przez Zamawiającego. 

W przypadku nie przedłożenie przez Wykonawcę gwarancji, o których mowa powyżej, Zamawiający 
potrąci z bieżących faktur kwotę 5% wartości umownej, przy czym w terminie 30 dni od końcowego 
odbioru zwróci 2% wartości umownej, pozostawiając 3% kwoty umownej na zabezpieczenie gwarancji 
na usunięcie wad i usterek. 

XV. KLAUZULA INFORMACYJNA 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 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 (ogólne rozporządzenie o 
ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuje, że: 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym z 

siedzibą w Gdańsku, pl. gen. Józefa Wybickiego 18 (80-440 Gdańsk), wpisana do rejestru 
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000112634, NIP: 5841067117, REGON 
190598487, e-mail: malgorzatar@wp.pl 

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO w celu 
przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia, zgodnie z zasadą konkurencyjności w 
projekcie pod tytułem „Budowa i wyposażenie obiektu w Gdańsku na potrzeby wsparcia dorosłych osób z 
autyzmem” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Pomorskiego na lata 2014-2020 Osi priorytetowej 07. Zdrowie Działanie 07.03 Infrastruktura 
Społeczna, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 
dokumentacja postępowania w oparciu o zawartą z Urzędem Marszałkowskim Województwa 
Pomorskiego umowę o dofinansowanie projektu pt. „Budowa i wyposażenie obiektu w Gdańsku na 
potrzeby wsparcia dorosłych osób z autyzmem”. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, 
zgodnie z zawartą umową o dofinansowanie przez okres 10 lat, zgodnie z zasadami archiwizacji 
dokumentów objętych umową o dofinansowanie. 



 
 

Strona 13 z 20 

 

 

4. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest 
wymogiem określonym wytycznymi dotyczącymi kwalifikowalności wydatków w ramach RPO WP na 
lata 2014 – 2020, niezbędnym do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

5. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO. 

6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza teren Polski, UE i Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego. 

7. Posiada Pani/Pan: 
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych; 
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych; 
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych 

osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; 
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 

Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 
RODO; 

8. Nie przysługuje Pani/Panu: 
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż 

podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO. 

Wykonawca przystępując do postępowania jest zobowiązany do pisemnego poinformowania każdej osoby, 
której dane osobowe będą podane w ofercie, o oświadczeniach i dokumentach złożonych w postępowaniu. 
XVI. ZAŁĄCZNIKI 
1.     Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy 
2.     Załącznik nr 2 - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 
3.     Załącznik nr 2.1 Potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu 
4.     Załącznik nr 3 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu 
5.     Załącznik nr 4–Oświadczenie Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych 

przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO 
               6.      Załącznik nr 5 – Szacunkowy przedmiar robót 
                 7.      Załącznik nr 6 – Dokumentacja projektowa    
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Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego 

 

 

FORMULARZ OFERTOWY 

 

……………………………………………. 
(Miejscowość i data) 

                …………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………. 
Nazwa i adres 
…………………………………………………………………. 
telefon, e-mail Wykonawcy 
…………………………………………………………………. 
NIP Wykonawcy (jeśli dotyczy) 

                                                                                                        Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym 

                                                                                                        Pl. Gen. Józefa Wybickiego 18 

                                                                                                        80-440 Gdańsk 

 

W nawiązaniu do Zapytania ofertowego na nabycie robót budowlanych – w zakresie wykonania instalacji 
elektrycznych na potrzeby Stowarzyszenia Pomocy Osobom Autystycznyme  przy realizacji projektu pt.: 
„Budowa i wyposażenie obiektu w Gdańsku na potrzeby wsparcia dorosłych osób z autyzmem” realizowanego w 
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi 
priorytetowej 07 Zdrowie i opieka, Działanie 07.03 Infrastruktura Społeczna, współfinansowanego z 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oferujemy realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z 
zapytaniem ofertowym za cenę: 

 

Przedmiot zamówienia cena netto Przedmiotu 

zamówienia [PLN] 

Cena brutto Przedmiotu 

zamówienia [PLN] 

 

Roboty budowlane z zakresie 
instalacji elektrycznych 

  

 
1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z zapytaniem ofertowym wraz z załącznikami i nie wnosimy 

żadnych zastrzeżeń. 
2. Oświadczamy, że uzyskaliśmy wszelkie konieczne informacje do przygotowania oferty. 
3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami umowy i nie wnosimy do nich zastrzeżeń. 
4. Oświadczamy, że wyżej podana cena obejmuje realizację wszystkich zobowiązań Wykonawcy opisanych w 

zapytaniu ofertowym wraz z załącznikami. 
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5. Oświadczamy, iż oferta ważna jest do dnia ........................... r. (minimum do 30.09.2022 r.) 
6. Oświadczamy, że okres gwarancji wynosi ........... lat (stanowi kryterium oceny ofert). 
7. Oświadczamy, że zamówienie zamierzamy zrealizować przy udziale podwykonawców w następującym 

zakresie: …………………………………………………………. 
8. Oświadczamy, że uzyskaliśmy wszelkie konieczne informacje do przygotowania oferty. 
9. Oświadczamy, że dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentacji, Zamawiający może uzyskać za 

pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, pod adresem internetowym: 

* https://ems.ms.gov.pl/krs/wyszukiwaniepodmiotu 

(dotyczy podmiotów wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego [KRS]), 

* https://prod.ceidg.gov.pl/ceidg/ceidg.public.ui/Search.aspx 

(dotyczy podmiotów wpisanych do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej 

[CEIDG]) 

* ......................................................... (wpisać odpowiedni adres internetowy w przypadku innych 

baz danych niż wyżej wskazane) 

*proszę wybrać i zaznaczyć opcję właściwą dla danego rodzaju Wykonawcy. 

W przypadku reprezentacji na podstawie pełnomocnictwa musi być ono dołączone do oferty 

10. Załącznikami do niniejszej Oferty, stanowiącymi jej integralną część są: 
1) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu wraz z wymaganymi dokumentacji 

potwierdzającymi i dowodami (Załącznik nr 2 i 2.1) 

2) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu (Załącznik 3) 
3) Oświadczenie o zobowiązaniu do zachowania poufności (Załącznik nr 4) 
4) Oświadczenie Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 

lub art. 14 RODO (Załącznik nr 5) 
5) Kosztorys ofertowy uproszczony 
6) Dokument potwierdzający umocowanie do reprezentacji i działania w imieniu Wykonawcy – jeśli dotyczy 

 
 

 

 
……………………………………………. 

(podpis i/lub pieczęć upoważnionego 

Przedstawiciela Wykonawcy) 
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Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego 

 

 

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

                  

W nawiązaniu do Zapytania ofertowego na nabycie robót budowlanych – w zakresie wykonania instalacji 
elektrycznych na potrzeby Stowarzyszenia Pomocy Osobom Autystycznyme przy realizacji projektu pt.: 
„Budowa i wyposażenie obiektu w Gdańsku na potrzeby wsparcia dorosłych osób z autyzmem” realizowanego w 
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi 
priorytetowej 07. Zdrowie i opieka, Działanie 07.03 Infrastruktura Społeczna, współfinansowanego z 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oświadczam (oświadczamy), że spełniam (spełniamy) warunki 
udziału w Postępowaniu, zgodnie z poniższym: 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy: 
3) nie podlegają wykluczeniu oraz 
4) spełniają warunki udziału w postępowaniu określone poniżej w zakresie: 
a) dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: 

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie wraz z wykazem 
stanowiącym załącznik nr 2 i 2.1 do Zapytania ofertowego, że dysponuje osobą/osobami, które skieruje 
do realizacji Inwestycji do zajęcia stanowiska: 

Kierownika budowy: osoba uprawniona do pełnienia funkcji kierownika budowy posiadająca uprawnienia 
budowlane do kierowania robotami budowalnymi bez ograniczeń w specjalności elektrycznej, posiadającą 
doświadczenie na tym stanowisku przy realizacji minimum dwóch objektów obejmujących każdorazowo budowę 
instalacji elektrycznych przy budowie obiektów o powierzchni nie mniejszej niż 1000 m2 każdy, w tym 
przynajmniej 1 obiekt w standardzie spełniającym wymogi budynków opiekuńczo – medycznych. 

b) zdolności technicznej i zawodowej 
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Oferent wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed 
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – to w tym 
okresie, zrealizował należycie, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, jako generalny wykonawca co 
najmniej 2 inwestycje dot. robót budowlanych w zakresie instalacji elektrycznych  przy budowie 
obiektów o powierzchni nie mniejszej niż 1000 m2 każdy, w tym przynajmniej 1 obiekt w standardzie 
spełniającym wymogi budynków opiekuńczo - medycznych (Pojęcia budowa, budynek będą rozumiane w 
znaczeniu nadanym im w ustawie z dnia 07.07.1994 Prawo budowlane, tekst jednolity Dz. U. z 2010 r., 
Nr 243, poz. 1625 z póz. zm. – zwanej dalej ustawą Prawo budowlane). 
 
 
W celu wykazania spełnienia powyższego warunku, Oferent dołączy wraz z ofertą oświadczenie oraz 
wykaz (zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 i 2.1 do zapytania ofertowego) zrealizowanych 
min. 2 inwestycji, w ciągu ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym 
okresie, potwierdzający spełnienie określonego warunku oraz dokumenty potwierdzające, że realizacje 
te zostały wykonane należycie (np. referencje, protokoły odbioru, itp.). 
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum firm), 
spełnienie wyżej wymienionego warunku wykazuje jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o 
udzielenie zamówienia.  

………………………. …………..…………..………………… 

(miejscowość, data) (podpis i/lub pieczęć upoważnionego 

Przedstawiciela Wykonawcy) 
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Załącznik nr 2.1 do Zapytania ofertowego 

 
 

Wykaz robót budowlanych 

Wykonanych należycie, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy – to w tym okresie, zrealizowanych zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, jako generalny 

wykonawca co najmniej 2 inwestycje dot. robót budowlanych elektrycznych w obiektach o powierzchni nie mniejszej niż 
1000 m2 każdy, w tym przynajmniej 1 obiekt w standardzie spełniającym wymogi budynków opiekuńczo – medycznych. 
(Pojęcia budowa, budynek będą rozumiane w znaczeniu nadanym im w ustawie z dnia 07.07.1994 Prawo budowlane (tekst 
jednolity Dz. U. z 2010 r., Nr 243, poz. 1625 z póz. zm.) – zwanej dalej ustawą Prawo budowlane): 

   Czas realizacji zamówienia 

  Opis obejmujący zakres 
zrealizowanego 

 

Początek 
dd/mm/rrrr 
(rozumiany 
jako data 

podpisania 
umowy z 

Zamawiającym) 

 

 Podmiot, na rzecz zamówienia w okresie 5 lat wraz ze Koniec 

 którego zostało wskazaniem zbudowanego obiektu, dd/mm/rrrr 

Lp. wykonane zamówienie zgodnie z warunkiem opisanym w (rozumiany jako 

  Rozdziale VIII ust. 1 pkt b Zapytania data podpisania 

  Ofertowego bezusterkowego 

  wraz ze wskazaniem metrażu i wartości protokołu odbioru 

   końcowego) 

1 2 3 4 5 

     

     

     

UWAGA! 

Zamawiający wymaga przedłożenia dowodów dotyczących zamówień określających, czy zamówienia zostały 
wykonane należycie (np. referencje, protokoły odbioru). 

 

 

…………….………………. …………..…………..………………… 

(miejscowość, data) (podpis i/lub pieczęć Wykonawcy lub upoważnionego 

Przedstawiciela Wykonawcy) 
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(Nazwa i adres wykonawcy) 
 

 

WYKAZ OSÓB ZDOLNYCH DO WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

W nawiązaniu do Zapytania ofertowego na nabycie robót budowlanych – w zakresie wykonania instalacji 
elektrycznych na potrzeby Stowarzyszenia Pomocy Osobom Autystycznyme  przy realizacji projektu pt.: 
„Budowa i wyposażenie obiektu w Gdańsku na potrzeby wsparcia dorosłych osób z autyzmem” realizowanego w 
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi 
priorytetowej 07. Zdrowie i opieka, Działanie 07.03 Infrastruktura Społeczna, współfinansowanego z 
Europejskiego Funduszu Rozwoju oświadczam/-y*, że niżej wymieniona osoba będzie uczestniczyć w 
wykonywaniu zamówienia jako kierownik budowy z odpowiednim doświadczeniem  posiadający uprawnienia 
do kierowania robotami budowalnymi bez ograniczeń w specjalności elektrycznej: 

 
 
 
 
 
 

Imię i Nazwisko 

Doświadczenie 
(należy wykazać uczestnictwo 
przy realizacji minimum 2 
robót budowlanych inwestycji 
obejmujących każdorazowo 
budowę obiektów o 
powierzchni nie mniejszej niż 
1000 m2 każdy, w tym 
przynajmniej 1 obiekt w 
standardzie spełniającym 

wymogi budynków opiekuńczo 
- medycznych. 

 
 
 

 
Uprawnienia/ 
Kwalifikacje 
zawodowe, w tym 
numery 

zaświadczeń i 
uprawnień 

 
 
 
 

 
Zakres wykonywanych 
czynności 

    

 

 

 

………………………. …………..…………..………………… 

(miejscowość, data) (podpis i/lub pieczęć Wykonawcy lub 

upoważnionego Przedstawiciela Wykonawcy) 
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                                                                                                                                 Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego 

 

OŚWIADCZENIE 

O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

 

 

                
W nawiązaniu do Zapytania ofertowego na nabycie robót budowlanych – w zakresie wykonania 
instalacji elektrycznych na potrzeby Stowarzyszenia Pomocy Osobom Autystycznyme przy realizacji 
projektu pt.: „Budowa i wyposażenie obiektu w Gdańsku na potrzeby wsparcia dorosłych osób z 
autyzmem” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej 07. Zdrowie Działanie 07.03 Infrastruktura 
Społeczna, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oświadczamy, że 
nie ma podstaw do wykluczenia mnie (nas) z postępowania o udzielenie zamówienia z uwagi na 
powiązania osobowe lub kapitałowe z Zamawiającym, tj. wzajemne powiązania między Zamawiającym 
lub osobami uprawnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami 
wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru 
Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na: 

1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 
2) posiadaniu co najmniej 10% udziału lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa, 
3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, 
4) 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. 

 

 

 

 

 

………………………..…….…………. ………………..……………..………………………. 

Miejscowość i data (podpis i/lub pieczęć Wykonawcy lub 

upoważnionego 
Przedstawiciela 

Wykonawcy) 
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                                                                                                                         Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego 

 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY W ZAKRESIE WYPEŁNIENIA OBOWIĄZKÓW INFORMACYJNYCH 
PRZEWIDZIANYCH 

W ART. 13 LUB ART. 14 RODO 

 

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób 
fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie 
zamówienia w niniejszym postępowaniu. 

 

 
  

Miejscowość i data Imię, nazwisko i podpis Wykonawcy lub 

upełnomocnionego przedstawiciela 
Wykonawcy 

 


