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Dotyczy realizacji projektu 

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

 

Tytuł projektu: 

„Budowa i wyposażenie obiektu w Gdańsku na potrzeby wsparcia dorosłych 
osób z autyzmem” 

 

 

 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

 

 

. 

Nazwa postępowania:  Dostawa i montaż dźwigu osobowego w budynku mieszkalnym dla 
dorosłych osób z autyzmem w Gdańsku  
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I. Zamawiający 

Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym, 

plac gen. Józefa Wybickiego 18,  
80-440 Gdańsk 
NIP: 5841067117 
e-mail: autyzm@spoa.org.pl 

Osoba do kontaktu: 
Ryszard Banach  
tel. 508 088 433 
 e-mail: r.banach@tlen.pl 
 

II.   Tryb udzielenia zamówienia 

1. Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawców prowadzone jest z zastosowaniem zasady konkurencyjności 
dla zamówienia realizowanego w ramach projektu  pt. „Budowa i wyposażenie obiektu w Gdańsku na potrzeby do-
rosłych osób z autyzmem”  realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomor-
skiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej 07 Zdrowie i opieka, Działanie 07.03 Infrastruktura Społeczna, współfi-
nansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 

2. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europej-
skiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-
2020. 

3. W celu wyboru najkorzystniejszej oferty, niniejsze zapytanie umieszczone jest na stronie internetowej https://baza-
konkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ 

III. Opis przedmiotu zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż dźwigu osobowego w budynku usługowo-mieszkaniowym przy ul. 
Malczewskiego 133, 80-113 Gdańsk. 

Zakres zamówienia obejmuje: 

a) dostawę dźwigu osobowego wraz z osprzętem; 

b) roboty montażowe dźwigu osobowego; 

Szczegółowy zakres robót określony jest w Programie Funkcjonalno- Użytkowym. 

Kod CPV: 42416130-5 Windy mechaniczne 

IV. Termin wykonania zamówienia 

Wymagany termin wykonania przedmiotu zamówienia: od dnia zawarcia umowy, nie później niż do dnia 31.02.2023r. 

mailto:autyzm@spoa.org.pl
mailto:r.banach@tlen.pl
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V. Warunki udziału w postępowaniu 

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki: 

1. Wykonawca akceptuje treść zapytania – złożenie oferty jest uważane za akceptację warunków. 

2. Wykonawca musi posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie, tj. wykonać w okresie ostatnich dwóch lat przed 
dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia (przed datą opublikowania Zapytania ofertowego w Bazie 
Konkurencyjności), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, realizację co najmniej dwóch 
zleceń związanych z dostawą i montażem windy osobowej o wartości zamówienia nie niższej niż 100 000 PLN brutto 
(sto tysięcy złotych brutto 00/100). 

W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć Wykaz zrealizowanych 
robót (którego wzór stanowi załącznik nr 3 do niniejszej zapytania) o charakterze i złożoności porównywalnej do ni-
niejszego zamówienia (jak to określono powyżej) oraz załączenia dokumentów (referencji) potwierdzających, że roboty 
te zostały wykonane należycie. 

Uwaga: Dokumenty, o których mowa powyżej Wykonawca przedstawi w formie oryginału lub kserokopii poświadczo-
nej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub organ wydający dokument. 

3. Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w postępowaniu na podstawie złożonych dokumentów i oświad-
czeń zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”. 

VI. Podstawy wykluczenia z udziału w postępowaniu 

1. Z udziału w postępowaniu wykluczeni są Wykonawcy powiązani osobowo i kapitałowo z Zamawiającym. Przez po-
wiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnio-
nymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czyn-
ności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w 
szczególności na: 

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 

b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, 

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 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 kura-
teli. 

2. W przypadku złożenia oferty przez osobę/podmiot spełniający przesłanki określone w pkt. 1 ust. a-d, zostanie on 
wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie odrzucona. 

3. Zamawiający wykluczy z udziału w postępowaniu Wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępo-
waniu poprzez niezłożenie dokumentów potwierdzających ich spełnienie lub z 3 przedłożonych dokumentów wynika 
fakt istnienia podstaw do wykluczenia z postępowania. 
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VII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz 
brak podstaw wykluczenia 

Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki: 

1. Formularz oferty - załącznik nr 1; 

2. Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych – załącznik nr 2;  

3. Wykaz wykonanych robót – załącznik nr 3; 

VIII. Wymagania dotyczące wadium 

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 

IX. Termin związania ofertą 

1. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się w dniu składania ofert. 

2. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert. 

X. Opis sposobu przygotowania oferty 

1. Oferta powinna zostać złożona na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego  zapytania ofer-
towego oraz zawierać : 

a) oświadczenie o braku powiązań (wg wzoru z załącznika nr 2); 

b) wykaz zrealizowanych robót (wg wzoru z załącznika nr 3). 

2. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim na komputerze lub odręcznie drukowanymi literami i zawierać 
wszystkie wymagane informacje niezbędne do dokonania jej oceny zgodnie z kryteriami i wymaganiami wskazanymi 
w zapytaniu ofertowym, a w szczególności: 

• pełną nazwę wykonawcy; 

• adres lub siedzibę wykonawcy wraz z numerem telefonu; 

• cenę oferty przedstawionej netto i brutto – istotne jest aby cena uwzględniała wykonanie wszystkich prac i czynności 
oraz zawierała wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia  

• termin ważności oferty, przy czym minimalny okres związania ofertą to 30 dni licząc od dnia następnego po upływie 
terminu składania ofert; 

• datę sporządzenia oraz czytelny podpis Wykonawcy 

3. Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osobę/osoby uprawnione do występowania w obrocie praw-
nym w imieniu Wykonawcy, zgodnie z wpisem do właściwego rejestru lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działal-
ności Gospodarczej lub przez osobę umocowaną do podpisywania ofert. 
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4. Do oferty należy dołączyć stosowny dokument potwierdzający umocowanie osoby podpisującej ofertę do reprezen-
towania Wykonawcy. 

5. Każdy z Wykonawców ma prawo do złożenia tylko jednej oferty, a treść oferty musi odpowiadać treści niniejszego 
zapytania ofertowego. 

6. Nie jest dopuszczalne składanie ofert wariantowych lub uzupełniających. 

7. Oferta przygotowana niezgodnie z powyższymi wymogami nie spełni kryteriów formalnych i nie będzie podlegała 
ocenie merytorycznej. 

XI. Sposób porozumiewania się z oferentami 

Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktu jest: Ryszard Banach, tel. 508 088 433 

XII. Termin i miejsce składania ofert 

1. Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć w terminie do dnia 1 1 .11.2022 roku do godziny 14.00 osobiście w 
siedzibie Zamawiającego w zamkniętej kopercie zatytułowanej „ OFERTA –  dostawa i montaż windy”, drogą elektro-
niczną do godz. 14.00 na adres: biuro@spoa.org.pl lub za pomocą strony internetowej: https://bazakonkurencyj-
nosci.funduszeeuropejskie.gov.pl 
2. Termin składania ofert mija w dniu 11 listopada 2022 roku godz. 14.00. Decyduje data wpływu oferty do Zamawia-
jącego. 

3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę. 

5. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: Bazy Konkurencyjności Funduszy Europejskich https://bazakonkuren-
cyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl. 

XIII. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty 

1. Ocenie podlegać będą tylko oferty nie podlegających odrzuceniu. 

2. Spośród prawidłowych ofert Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą kierując się dwoma kryteriami 

90 % - cena netto 

Ocenie podlega cena łączna netto zamówienia zgodnego ze specyfikacją. Maksymalna punktacja dla oferty z najniższą 
ceną netto to 90 pkt. Kolejne oferty są oceniane proporcjonalnie do podanej ceny netto zgodnie ze wzorem: 

(cena netto najniższa / cena netto badanej oferty) * 90 pkt. 

10 % - okres udzielonej gwarancji 

Ocenie podlega okres udzielonej gwarancji na przedmiot zamówienia. Maksymalna liczba punktów do zdobycia w ra-
mach kryterium: 10 pkt. 

mailto:biuro@spoa.org.pl
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/
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• Okres gwarancji należy podać w miesiącach, licząc od momentu wykonania przedmiotu zamówienia potwierdzonego 
protokołem odbioru . 

• Minimalny okres gwarancji wymagany przez Zamawiającego to 24 miesiące. 

• Limit okresu gwarancji ustalony przez Zamawiającego wynosi 48 miesięcy. 

Ilość punktów w kryterium „okres udzielonej gwarancji” zostanie wyliczony na podstawie poniższego wzoru: 

(okres gwarancji w ofercie ocenianej/limit okresu gwarancji ustalony przez Zamawiającego) * 10 pkt. 

Punkty przyznane w każdym z kryteriów zostaną zsumowane. Maksymalna liczba punktów możliwych do 

uzyskania w ramach Kryterium Oceny Oferty wynosi 100 pkt. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, 

która będzie posiadała najwyższą liczbę punktów. 

XIV. Informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty 

1. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający powiadomi niezwłocznie wszystkich Wykonawców, których oferty 
zostały złożone w terminie. 

2. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyli się od podpisania umowy, Zamawiający może wybrać 
kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert. 

3. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie opublikowana w Bazie Konkurencyjności Funduszy Europej-
skich: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wyboru tylko tych ofert, których wartość nie przekroczy kwoty możliwej do 
zakontraktowania pod względem możliwości finansowych w ramach niniejszego zadania. 

5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia Zapytania ofertowego jeśli Cena najkorzystniejszej oferty, 
lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia. 

6. W przypadku wpływu dwóch lub większej ilości ofert o tej samej wartości cenowej – Zamawiający zastrzega sobie 
możliwość negocjowania ceny z każdym Wykonawcą tych ofert - o wyborze oferty zadecyduje niższa cena. 

XV. Dodatkowe informacje dotyczące Zamówienia: 

1. Do upływu terminu składania ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany lub uzupełnienia treści niniejszego 
Zapytania ofertowego. W tej sytuacji potencjalni Wykonawcy, którzy złożyli już ofertę, zostaną poinformowani o no-
wym terminie składania ofert oraz o dokonanej zmianie treści Zapytania ofertowego. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo anulowania Zapytania ofertowego bez podania przyczyny oraz unieważnienia 
postępowania w ramach Zapytania ofertowego bez podania przyczyny – na każdym jego etapie – bez ponoszenia ja-
kichkolwiek skutków prawnych i finansowych. 

3. Potencjalny Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. 
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4. Ustala się, że Wykonawca składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni kalendarzowych. Bieg terminu 
związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. Wykonawca składający ofertę akceptuje, że 
wycofanie się z oferty może stanowić podstawę do roszczenia rekompensaty z tytułu strat poniesionych przez Zama-
wiającego na skutek opóźnienia w realizacji Projektu powstałego w wyniku działania składającego ofertę (złożenie 
oferty a następnie wycofanie się). 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo wydłużenia terminu składania ofert w ramach Zapytania ofertowego bez poda-
nia przyczyny. 

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania Wykonawców w celu uzupełnienia braków w ofercie lub złożenia 
wyjaśnień do treści oferty. 

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania Wykonawcy, którego oferta została wybrana – do przedłożenia 
oryginałów dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu w ramach Zapytania ofer-
towego przed zawarciem umowy. 

8. Ofertę zatrzymuje Zamawiający. Złożone wraz z ofertą dokumenty lub oświadczenia nie podlegają zwrotowi. 

XVI. Warunki istotnych zmian w umowie 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian w umowie zawartej z wykonawcą, który zostanie wybrany 
w wyniku przeprowadzonego postępowania. Ewentualne zmiany zapisów umowy będą zawierane w formie pisemnego 
aneksu, a ponadto będą one mogły być wprowadzane z powodu: 

• wystąpienia uzasadnionych zmian w zakresie i sposobie wykonania przedmiotu zamówienia; 

• wystąpienia obiektywnych przyczyn niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy; 

• wystąpienia okoliczności będących wynikiem działania siły wyższej; 

• zmiany istotnych regulacji prawnych. 
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