
 

 
 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT  

na realizację zadania pn. 

 

 

 Renowacja zbiornika wodnego wraz z zagospodarowaniem terenu we wsi Kadzielnia 

I. Zamawiający: 

Lokalna Organizacja Turystyczna Północnego Mazowsza 

z/s 06-408 Krasne ul. A. Mickiewicza 23 

adres do korespondencji 

Chojnowo 1B, 06-415 Czernice Borowe  

NIP 761-148-34-39 

tel. 23 674 60 41 fax 23 677 00 13 

e-mail: lotpm01@gmail.com 

 

II. Opis przedmiotu zamówienia:  

Projekt ma na celu renowacje zbiornika wodnego wraz z zagospodarowaniem terenu na cele rekreacyjne 
w miejscowości Kadzielnia. Operacja będzie realizowana na działce o powierzchni 0,3090 ha, Nr 8/2  
znajdującej się we wsi Kadzielnia, Gmina Czernice Borowe, Powiat Przasnyski. 

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa dokumentacja projektowa  
1. Podstawą wyceny robót jest projekt budowlany, przedmiar robót określony przez Zamawiającego 

na potrzeby obliczenia ceny oferty ( zał. nr 2) 
Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia wskazano jakikolwiek znak towarowy, patent czy pochodzenie 
– należy przyjąć, że wskazane patenty, znaki towarowe, pochodzenie określają parametry techniczne, 
eksploatacyjne, użytkowe, co oznacza, że zamawiający dopuszcza złożenie oferty w tej części 
przedmiotu zamówienia o równoważnych parametrach technicznych, eksploatacyjnych i użytkowych.   

Na Wykonawcy ciąży obowiązek udowodnienia, że oferowane przez niego urządzenia spełniają wymogi 

określone przez Zamawiającego. W tym celu wykonawca wraz z ofertą składa opis techniczny 

urządzenia.  

Gdziekolwiek występują odwołania do polskich norm, aprobat technicznych, itp., dopuszczalne jest 

stosowanie rozwiązań równoważnych. 

III. Opis sposobu przygotowania oferty: 

Oferta powinna być sporządzona w języku polskim w formie pisemnej, trwałą czytelną techniką. 

Wymóg zachowania formy pisemnej oznacza konieczność złożenia na niej własnoręcznego podpisu – art. 

78 Kodeksu cywilnego. 

Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Ofertę należy złożyć z zachowaniem formy 

pisemnej – dotyczy to zarówno samej oferty jak i wszystkich załączników do niej.  Zmawiający wymaga 

załączania dokumentów sporządzonych w językach obcych wraz z tłumaczeniami na język polski 
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poświadczonymi przez wykonawcę. Każda zmiana naniesiona na ofertę i załączniki po ich opracowaniu 

wymaga parafowania przez wykonawcę. 

Ofertę należy połączyć wszystkie ze sobą w sposób uniemożliwiający jej zdekompletowanie. 

Oferta musi być podpisana przez osobę, która jest upoważniona do reprezentowania wykonawcy  
w obrocie prawnym i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty zgodnie  z danymi 
ujawnionymi w KRS - rejestrze przedsiębiorców albo w ewidencji działalności gospodarczej lub zgodnie  
postanowieniami umowy spółki. W przypadku podpisania oferty przez pełnomocnika wykonawca 
zobowiązany jest do załączenia pełnomocnictwa. W przypadku działania wykonawcy przez pełnomocnika, 
należy dołączyć do oferty pełnomocnictwo w oryginale z podaniem jego zakresu lub notarialny odpis 
pełnomocnictwa lub odpis lub kopię pełnomocnictwa poświadczonego przez notariusza za zgodność               
z oryginałem (zgodność z okazanym notariuszowi dokumentem).  

W przypadku pełnomocnictwa określonego umową Wykonawca zobowiązany jest złożyć oryginał umowy. 

Wykonawca może wprowadzić zmiany do oferty przed upływem terminu składania ofert. Zmiany 

należy złożyć według takich samych zasad, jakie dotyczyły składania ofert z dopiskiem: ZMIANA. 

Wykonawca może wycofać złożoną przez siebie ofertę, pod warunkiem, że pisemne powiadomienie 

wpłynie do Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. 

 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą ustanowić pełnomocnika do 

reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie przedmiotowego zamówienia lub do reprezentowania 

ich w niniejszym postępowaniu oraz zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia. 

Pełnomocnictwo, z którego powinien wynikać zakres umocowania dla pełnomocnika ustanowionego 

przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, należy załączyć do oferty. 

Wszelka korespondencja między Zamawiającym a Wykonawcami wspólnie ubiegającymi się o udzielenie 

zamówienia będzie kierowana do ustanowionego pełnomocnika ze skutkiem dla mocodawców.  

Informacje zawarte w ofercie, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów 

ustawy z 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U.   z 2003r. nr 153 poz. 1503 ze 

zmianami), co do których Wykonawca zastrzegł, nie później niż w terminie składania ofert, że nie mogą 

być udostępniane, muszą być oznaczone klauzulą: NIE UDOSTĘPNIAĆ – TAJEMNICE PRZEDSIĘBIORSTWA               

i załączone jako odrębna część niezłączona z jawną częścią oferty w sposób trwały. 

Oferta powinna być złożona w zamkniętej, nieprzezroczystej kopercie. Na kopercie należy umieścić 

nazwę oraz adres Zamawiającego, nazwę i adres Wykonawcy oraz napis: „Oferta na realizację zadania 

pn.” Renowacja zbiornika wodnego wraz z zagospodarowaniem terenu we wsi Kadzielnia ".  

IV. Warunki udziału w postępowaniu. 

O udzielenie zamówienia może ubiegać się wykonawca, który spełnia warunki:  

1. posiada odpowiednie kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności                   

o ile wynika to z odrębnych przepisów prawa;  

2. znajduje się w sytuacji  ekonomicznej lub finansowej pozwalającej na zrealizowanie przedmiotu 

zamówienia; 
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3. posiada odpowiednie zdolności techniczne lub zawodowe;  

Na potwierdzenie w/w warunków oferent złoży stosowne oświadczenie na druku oferty, stanowiącym 

zał.nr 1 do niniejszego zaproszenia 

4. wykonał  w okresie ostatnich pięciu lat co najmniej dwie roboty odpowiadające zakresem                              

i złożonością robocie budowalnej będącej przedmiotem niniejszego zaproszenia. Na dowód 

spełnienie tego warunku oferent przedłoży co najmniej dwie referencje lub protokoły odbioru 

robót. 

V.  Warunki wykluczenia z postępowania 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie są powiązani z  Zamawiającym 

osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania                

z między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego 

lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem                                         

i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy. 

V. Termin wykonania zamówienia: 

do 30.09.2021 r. 

VI. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty. 

Oferty oceniane będą według kryterium:  

cena – 90% 

gwarancja – 10% 

Kryterium ceny zostanie obliczone według następującego wzoru: 

(Cena najniższej oferty / Cena badanej oferty) x 90 = liczba punktów za kryterium cena. 

b/  warunki gwarancji – 10 % 

Kryterium gwarancji zostanie obliczone w następujący sposób: 

Minimalny termin gwarancji wymagany w opisie przedmiotu zamówienia wynosi 36 miesięcy. Wykonawca 

oferując minimalny okres gwarancji, otrzyma w tym kryterium 0 pkt. 

W przypadku gdy Wykonawca zaoferuje gwarancję 48 miesięczną , oferta otrzyma 5 pkt , gwarancja 60 

miesięczna otrzyma 10 pkt w kryterium gwarancja. 

W sytuacji, gdy Wykonawca nie wskaże w ofercie terminu gwarancji, oferta taka zostanie uznana za 

ofertę z minimalnym okresem gwarancji i w tym przypadku Wykonawca otrzyma 0 (zero) punktów za 

kryterium gwarancja. 

W sytuacji, gdy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie przedłoży na 

wezwanie Zamawiającego stosownych dokumentów, na skutek czego zostanie on wykluczony                              
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z postępowania lub jego oferta zostanie odrzucona, Zamawiający dokona ponownej oceny ofert wraz             

z przeliczeniem punktacji w ramach kryteriów oceny ofert i wezwie kolejnego Wykonawcę, którego oferta 

została oceniona jako najkorzystniejsza, do złożenia stosownych dokumentów. 

Cena podana przez Wykonawcę za świadczoną usługę/dostawę/robotę budowlaną obowiązuje przez 

cały okres obowiązywania umowy i nie będzie/będzie* podlegała waloryzacji w przypadku zmiany 

stawki podatku VAT oraz w przypadku zaistnienia okoliczności, których nie dało się przewidzieć w chwili 

ogłoszenia zaproszenia do złożenia oferty. 

VII. Wymagania dotyczące wadium:  

1. Wymagane wadium określono w stosunku do wartości zamówienia i wynosi 2 900,00 zł (słownie: dwa 
tysiące dziewięćset  złotych 00/100). 

2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:  
1) pieniądzu na konto Zamawiającego: 40 8220 0004 0100 0811 2000 0120  BS  Grudusk                               

z dopiskiem na przelewie: Wadium do przetargu na” Renowacja zbiornika wodnego wraz                  

z zagospodarowaniem terenu we wsi Kadzielnia”. 
2) poręczeń bankowych lub poręczeń spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że 

poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 
3) gwarancji bankowych;  
4) gwarancji ubezpieczeniowych;  
5) poręczeń udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy  

z 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r. 
poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240).  

3. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert, w szczególności wadium  
w formie pieniężnej winno wpłynąć na konto Zamawiającego przed upływem terminu składania 
ofert.  

4. W przypadku wnoszenia wadium w innej formie niż pieniężna, Wykonawca dołącza do oferty 
oryginalny dokument wadialny. Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się 
Wykonawców, którzy nie wniosą wadium przed upływem terminu składania ofert. 

5. Wadium wniesione w formie innej niż pieniężna winno obowiązywać od dnia składania ofert (a nie od 
dnia następnego) przez cały okres związania ofertą. 

6. W przypadku gdy Wykonawca wnosi wadium w formie gwarancji bankowej lub gwarancji 
ubezpieczeniowej, z treści tych gwarancji musi w szczególności jednoznacznie wynikać zobowiązanie 
gwaranta do zapłaty całej kwoty wadium zawierające oświadczenie, że zapłaci całą kwotę wadium.                          

 

VIII. Miejsce i termin złożenia oferty: 

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 28 czerwca 2021 r. do godz. 10:00 w Urzędzie Gminy Czernice 

Borowe, ul. Dolna 2, 06-415 Czernice Borowe, pokój nr 12 (sekretariat) w zamkniętej kopercie opisanej 

zgodnie ze wskazówkami z pkt III. Oferta otrzymana przez Zamawiającego po upływie terminu na 

składanie ofert zostanie zwrócona bez otwierania i nie będzie podlegała procesowi oceny. Wykonawca 
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może złożyć tylko jedną ofertę, może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę przed 

upływem terminu wyznaczonego na składanie ofert. 

IX. Miejsce oraz termin otwarcia oferty: 

Otwarcie złożonych w postępowaniu ofert nastąpi w  Urzędzie Gminy Czernice Borowe, ul. Dolna 2,                       

06-415 Czernice Borowe, sala konferencyjna w dniu 28.06.2021 r. o godz. 10:15. 

Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest Ewa Mazurkiewicz, tel. 23 674 60 66 wew. 38. 
 

X. Informacje dotyczące zawarcia umowy: 

W terminie 14 dni od dnia powiadomienia Zamawiającego o wyborze oferty Wykonawca, którego oferta 

została uznana za najkorzystniejszą w postępowaniu, jest zobowiązany do podpisania umowy. Umowa 

musi zawierać w swej treści wszystkie elementy oferty Wykonawcy. 

 

 

 
 
                                                                                                                                                        (data, podpis) 

 
 
Załączniki: 
1/ Formularz oferty; 

2/ Kosztorys ofertowy. 

3/ Dokumentacja projektowa 
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OFERTA 

odpowiadając na zaproszenie do składania ofert na realizację zadania: 

„Renowacja zbiornika wodnego wraz z zagospodarowaniem terenu we wsi Kadzielnia” 

 

I. Oferujemy wykonanie usługi/dostawy/ roboty budowlanej będącej przedmiotem zamówienia, 

zgodnie z wymogami opisu przedmiotu zamówienia, za kwotę w wysokości: 

1/ netto ............................... zł, słownie: ............................................................................................. 

2/ podatek VAT……………….....zł, słownie: ................................... …………………………………………….…….. 

3/ brutto .............................. zł, słownie:……………………………………………………. ....................................  

 

II. Termin realizacji zamówienia: do 30.09.2021 r. 

 

III. Termin gwarancji (minimum 36 miesięcy): ………………………………………………………………. 

 

IV. Oświadczamy, iż posiadamy uprawnienia do wykonywania działalności objętej przedmiotem 

zamówienia oraz dysponujemy potencjałem technicznym i osobowym umożliwiającym realizację 

zamówienia. 

V. Oświadczamy, iż znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej 

wykonanie zamówienia. 

VI. Oświadczamy, że nie podlegamy wykluczeniu z postępowania. 

VII. Oświadczamy, że zawarte w zaproszeniu do złożenia oferty warunki umowy akceptujemy              

i zobowiązujemy się, w przypadku uznania przez Zamawiającego naszej oferty za 

najkorzystniejszą, do zawarcia umowy w warunkach w niej określonych w miejscu i terminie 

wskazanym przez Zamawiającego.  

 

 

 

 

                   (data, podpis Wykonawcy) 

Załączniki: 

1/ kosztorys ofertowy; 
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Oświadczenie 

 

 

Składając  ofertę  na realizację zadania: „Renowacja zbiornika wodnego wraz                                   

z zagospodarowaniem terenu we wsi Kadzielnia” 

 

O ś w i a d c z a m, że  

 

1. posiadam odpowiednie kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności                   

o ile wynika to z odrębnych przepisów prawa;  

2. znajduję się w sytuacji  ekonomicznej lub finansowej pozwalającej na zrealizowanie przedmiotu 

zamówienia. 

 

 

………………………………………………… 

(data, podpis Wykonawcy) 


