
    

 

 

Zapytanie ofertowe 
 
 
 
1. Dane Zamawiającego: 

Nazwa Zamawiającego Parafia Rzymsko - katolicka Narodzenia Najświętszej Maryi Panny 

Adres siedziby 87 – 700 Aleksandrów Kujawski, Ostrowąs 80 

Osoba do kontaktu Ks. Janusz Drewniak, proboszcz parafii 

Nr telefonu tel. 604 846 636 

 

2. Dane dotyczące zamówienia: 

Rodzaj zamówienia (typ 
usługi) 

Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania 

Opis przedmiotu 

zamówienia 

„Zachowanie dziedzictwa kulturowego poprzez remont drogi procesyjnej 
wokół kościoła pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny” będzie 
obejmować zakres zgodny z przedmiarem robót będącym załącznikiem 
do zapytania ofertowego. 
 
Szczegółowy zakres prac został również opisany w projekcie 

budowlanym na podstawie których została wydana decyzja budowlana (z 

dnia 21.08.2020 r. nr 320/2020) Starosty Aleksandrowskiego i 

przedstawiony. 

(Informacji na temat zadania udziela ksiądz proboszcz Janusz Drewniak, 

tel. 604 864 636) 

Nr CPV wg Wspólnego 
Słownika Zamówień 

45233222-1 Roboty budowlane w zakresie układania chodników i 

asfaltowania 

Termin realizacji 
zamówienia 

od dnia podpisania umowy do dnia15sierpnia 2021r., z możliwością 

przedłużenia terminu spowodowanego niesprzyjającymi warunkami 

atmosferycznymi, trudnościami technicznymi lub organizacyjnymi. 

Ewentualne wydłużenie terminu określone zostanie w stosownym 

aneksie do umowy z Wykonawcą. 

Termin i sposób składania 
ofert 

od dnia 10 maja 2021 r. do dnia 25 maja 2021 r. do godziny 

1500(decyduje data i godzina wpływu oferty do siedziby Zamawiającego) 

za pomocą poczty tradycyjnej, kurierem lub też osobiście na adres: 

Parafia Rzymsko - katolicka Narodzenia Najświętszej Maryi Panny, 87 - 

700Aleksandrów Kujawski, Ostrowąs 80. 

Termin związania ofertą 30 dni 

Informacja dodatkowa Oferta powinna być wypełniona na formularzu stanowiącym załącznik, 

opatrzona pieczątką firmową, posiadać datę sporządzenia, podpisana przez 

Wykonawcę 

 
3. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych 

warunków: 



Lp. Warunek udziału w postępowaniu Opis w jaki sposób Zamawiający będzie 
dokonywał oceny spełnienia warunku 

1. Podmiot posiada doświadczenie w 
realizacji robót budowlanych w obiektach 
zabytkowych - w przeciągu 5 lat przed 
terminem składania ofert, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy – w 
tym okresie - wykonał w sposób należyty 
przynajmniej 3 usługi polegające na 
wykonaniu podobnych prac przy 
porównywalnych do przedmiotu 
zamówienia obiektach, wpisanych do 
rejestru zabytków. 

W oparciu o wypełniony załącznik nr.2, 
przedstawione referencje bądź kserokopię 
protokołu odbioru prac przez 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków 
potwierdzoną za zgodność z oryginałem. 

2. Podmiot dysponuje osobą posiadającą 
uprawnienia budowlane do kierowania 
robotami budowlanymi i spełniającą 
wymogi art. 37c Ustawy z dnia 23. lipca 
2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad 
zabytkami (z późniejszymi zmianami) 

W oparciu o załączoną do oferty kserokopię 
uprawnień potwierdzoną za zgodność z 
oryginałem oraz wykaz doświadczenia oraz 
dysponowania potencjałem kadrowym (zał 
nr. 2). 

3. Podmiot udzieli co najmniej 3 letniej 
gwarancji jakości na wykonane prace (od 
dnia zakończenia prac). 

W oparciu o przedstawione oświadczenie. 

4. Podmiot posiada polisę OC za szkody 
spowodowane przy realizacji robót 
objętych zakresem zamówienia. 

W oparciu o załączoną do oferty kserokopię 
polisy potwierdzoną za zgodność z 
oryginałem. 

5. Podmiot dysponuje odpowiednim 
potencjałem kadrowym do wykonania 
przedmiotu zamówienia 

W oparciu o załącznik nr. 2. 

 
4. Kryteria oceny ofert:  

Kryterium: cena (90 % wagi) 

Liczba punktów, 
którą można zdo-
być za kryterium 
cena 

Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie kryterium cena 

 

90 

 

Pc=(Cmin/Cc) x Pmax 
gdzie: 
Pc – ilość punktów, jakie otrzyma badana oferta za kryterium cena 
Cmin – najniższa cena brutto spośród wszystkich badanych ofert 
Cc – cena brutto oferty badanej 
Pmax – maks. ilość punktów, jakie można otrzymać za kryterium cena (90) 

 
 

Kryterium: okres gwarancji (10 % wagi) 

Liczba punktów, 
którą można zdo-
być za kryterium 
okres gwarancji 

Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie kryterium okres gwarancji 

 

10 

 

Minimalny wymagany okres gwarancji to 3 lata. Za każdy dalszy rok gwarancji 
oferent otrzyma 5 punktów, jednak maksymalnie za kryterium okres gwarancji 
otrzymać można 10 punktów. Zatem: 
   3 lata okresu gwarancji to 0 punktów, 
   4 lata okresu gwarancji to 5 punktów, 
   5 i więcej lat gwarancji to 10 punktów. 

Oferta, która uzyska łącznie najwyższą liczbę punktów zostaje uznana za najkorzystniejszą. W 
przypadku gdy dwie lub więcej ofert otrzyma tą samą liczbę punktów, Zamawiający wybiera 
ofertę z niższą ceną. 
5. Informacje dodatkowe: 

Wytyczne do 
przygotowania 

oferty 

1. Zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych.  
2. Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę i zaproponować tylko jedną 

cenę całkowitą netto oraz brutto wyrażoną w PLN, z dokładnością do dwóch 
miejsc po przecinku. 

3. Złożenie przez Wykonawcę więcej niż jednej oferty lub oferty zawierającej 



rozwiązania wariantowe lub alternatywne spowoduje jej odrzucenie.  
4. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać 

ofertę.  
5. Oferty, które wpłyną po terminie zostaną odrzucone. 
6. Oferty składane są z zachowaniem formy pisemnej w języku polskim, na 

formularzu stanowiącym załącznik do zapytania. 

Informacja 
dotycząca 
powiązań 

kapitałowych  
lub osobowych 

W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienia publiczne udzielane przez 
Zamawiającego nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym z nim 
osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe, o których 
mowa powyżej, rozumie się wzajemne powiązania 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, 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 kurateli.   

Informacja 
dotycząca 

zmiany umowy 

Dopuszcza się przedłużenie terminu realizacji zadania – w przypadku stosownej 
zmiany w umowie dotacyjnej, w wyniku zmiany zakresu spowodowanej ustaleniami 
z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków a także w wyniku niesprzyjających 
warunków atmosferycznych oraz ewentualne wprowadzenie zmian nieistotnych w 
umowie o wykonanie zamówienia publicznego, tzn. nie wpływających na kryteria 
oceny ofert (np. zmiana dotycząca danych adresowych stron umowy). 

Informacja 
dotycząca 

finansowania 
przedmiotu 
zamówienia 

Zamawiający otrzymał dofinansowanie na wykonanie przedmiotu zamówienia ze 
środków Unii Europejskiej - z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz 
Obszarów Wiejskich w ramach projektu: „Zachowanie dziedzictwa kulturowego 
poprzez remont drogi procesyjnej wokół kościoła pw. Narodzenia Najświętszej 
Maryi Panny” 
 

Klauzula 
informacyjna z 
art. 13. RODO 

1. 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”, informuję, że:  
- administratorem Pani/Pana danych osobowych jestParafia Rzymskokatolicka 
Narodzenia Najświętszej Maryi Panny, 87 – 700 Aleksandrów Kujawski, Ostrowąs 
30, 
- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c 
RODO w celu prowadzenia zgodnie z zasadą konkurencyjności przedmiotowego 
postępowania o udzielenie zamówienia na przeprowadzenie prac restauratorskich i 
konserwatorskich oraz zawarcia umowy, a podstawą prawną ich przetwarzania jest 
obowiązek prawny stosowania sformalizowanych procedur udzielania zamówień 
wynikający z Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach 
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 
(EFRROW), 
- dane osobowe będą przetwarzane przez okres prowadzenia postępowania o 
udzielenie zamówienia publicznego oraz po jego zakończeniu zgodnie z przepisami 
dotyczącymi archiwizacji oraz trwałości projektu (jeżeli dotyczy), 
- przetwarzane dane osobowe mogą być pozyskiwane od wykonawców, których 
dane dotyczą lub innych podmiotów na których zasoby powołują się wykonawcy, 
- przetwarzane dane osobowe obejmują w szczególności imię i nazwisko, adres, 
NIP, REGON, numer CEIDG, numer KRS oraz inne dane osobowe podane przez 
osobę składającą ofertę i inną korespondencję wpływającą do Zamawiającego w 
celu udziału w postępowaniu o udzielenie przedmiotowego zamówienia, 
- dane osobowe mogą być przekazywane do organów publicznych i urzędów 
państwowych lub innych podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa 
lub wykonujących zadania realizowane w interesie publicznym lub w ramach 
sprawowania władzy publicznej, w szczególności do podmiotów prowadzących 



działalność kontrolną wobec Zamawiającego. 
- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w 
sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 
Posiada Pani/Pan:  
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana 
dotyczących;  
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych 
*, 
- 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 **, 
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 
uzna Pani/Pan, 
że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 
RODO. 
Nie przysługuje Pani/Panu:  
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych 
osobowych; 
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 
- 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. c 
Rodo. 
 
2. Jednocześnie Zamawiający przypomina o ciążącym na Pani/Panu obowiązku 
informacyjnym wynikającym z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których 
dane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z prowadzonym 
postępowaniem i które Zamawiający pośrednio pozyska od wykonawcy biorącego 
udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o 
których mowa w art. 14 ust. 5 RODO. 
 
* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania  
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z 
Wytycznych  w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na 
rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW), oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz 
jego załączników. 
** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do 
przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw 
innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej 
lub państwa członkowskiego. 

 


