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Ogłoszenie
Numer

Id

2020-10615-17802

17802

Powstaje w kontekście projektu
RPPM.11.04.00-22-0042/15 - „Edukacja dla przyrody”

Tytuł

Edukacja dla przyrody
Zamówienia uzupełniające
brak

Warunki zmiany umowy
Z uwagi na limit znaków w niniejszym polu, Zamawiający informuje, że przewiduje wprowadzenie zmian
umowy zgodnie z treścią § 10 do § 11 ze zn. 1 umowy, według wzoru umowy znajdującego się w
załącznikach do niniejszego ogłoszenia

Załączniki
Dodane do ogłoszenia w obowiązującej wersji z dn. 2020-11-20
1. Załącznik nr 1 Formularz ofertowy
2. Załącznik nr 2 Wykaz osób dla zadania 1
3. Załącznik nr 2 Wykaz osób dla zadania 2
4. Załącznik nr 3 Wykaz usług
5. Załącznik nr 4 Oświadczenie
6. Załącznik nr 5 - Projekt umowy
7. Załącznik nr 3 do umowy - wzór sprawozdania
8. ZAPYTANIE OFERTOWE

Czy dopuszczalna oferta częściowa?
TAK

Data opublikowania ogłoszenia

Data ostatniej zmiany

2020-11-20

2020-11-20

Termin składania ofert

Planowany termin podpisania umowy
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2020-11-30 12:00:00

2020-12

Dane adresowe ogłoszeniodawcy
Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych
Poniatowskiego 4A
76-200 Słupsk
NIP: 5833163786

Osoby do kontaktu
Grażyna Romanowska
tel.: 598429829
e-mail: g.romanowska@pomorskieparki.pl

Części zamówienia
Część: 1
Tytuł części 1

Nadzór inwestorski - Staniszewo
Budżet części 1

88888,89 PLN
Czy dopuszczalne oferty wariantowe
NIE

Przedmioty zamówienia do części 1
Typ
Usługa

Podkategoria
Usługi inne
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Opis
ZAPYTANIE OFERTOWE na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniami inwestycyjnymi
realizowanymi w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata
2014-2020, Oś priorytetowa 11: Środowisko, Działanie: 11.4 Ochrona Różnorodności Biologicznej w
podziale na inwestycje pn.:
1. Utworzenie Centrum Edukacji Ekologicznej w Staniszewie gmina Kartuzy wraz
z zagospodarowaniem i wyposażeniem terenu.

Kody CPV
71247000-1 Nadzór nad robotami budowlanymi

Miejsca realizacji
adres
Kraj

Województwo

Polska

pomorskie

Powiat

Gmina

kartuski

Kartuzy

Miejscowość
Staniszewo

Harmonogram
Etap 1
Koniec realizacji
2022-11-30

Opis
Rozpoczęcie realizacji przedmiotu umowy :
Dla zadania nr 1: jest uzależnione od etapu realizacji inwestycji prowadzonej w formule „zaprojektuj
i wybuduj” i nastąpi z dniem przekazania placu budowy.

Czy występuje płatność częściowa
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TAK

Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Wiedza i doświadczenie

Opis
Warunek zostanie uznany za spełniony jeśli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie
wykonał należycie, co najmniej dwie (2) usługi trwające nie krócej niż następujące bezpośrednio po
sobie 3 m-ce każda i polegające na pełnieniu nadzoru inwestorskiego na robotach budowlanych, w
których wartość kontraktowa robót budowlanych była nie mniejsza niż :
Dla zadania nr 1: 2.000.000,00 zł,
Uwaga:
Jeżeli Wykonawca ubiega się o udzielenie zamówienia w kilku zadaniach (częściach) te same
usługi mogą posłużyć mu do wykazania spełnienia warunku zdolności technicznej lub zawodowej w
różnych zadaniach (częściach), pod warunkiem, że wartość wykazanych usług będzie odpowiadała
minimalnej kwocie wymaganej dla zadania 1.
Ocena spełniania ww. warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie wykazu
usług wraz z dokumentami potwierdzającymi należyte wykonanie usług wskazanych w wykazie
złożonych przez Wykonawcę wraz z ofertą, na zasadzie: SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA
Wzór wykazu usług (na potrzeby oceny spełnienia warunku) stanowi Załącznik nr 3 do niniejszego
Zapytania ofertowego
Dokumentami potwierdzającymi należyte wykonanie usług, o których mowa powyżej są referencje,
protokoły odbioru wystawione przez podmiot na rzecz którego usługi były wykonane lub inne
dokumenty świadczące o wykonaniu usług.

Typ
Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis
Dla zadania nr 1:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż dysponuje lub będzie
dysponował osobami, które zostaną skierowane do realizacji zamówienia i spełniają następujące
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wymagania:
a) Inspektor Nadzoru branży konstrukcyjno-budowlanej - Główny Inspektor Nadzoru (odpowiedzialny
za zespół nadzoru), posiadający uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności
konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń,
Doświadczenie zawodowe:
- co najmniej 36 miesięczne doświadczenie zawodowe w kierowaniu robotami lub pełnieniu nadzoru
inwestorskiego (liczone od dnia uzyskania uprawnień jw.),
- kierowanie robotami lub pełnienie nadzoru inwestorskiego dla co najmniej dwóch (2) zadań
inwestycyjnych obejmujących budowę lub przebudowę budynku o wartości robót nie mniejszej niż
2.000.000,00 zł każda, gdzie na każdym zadaniu (inwestycji budowlanej) ww. funkcja (kierowanie
i/lub nadzór) była pełniona przez co najmniej 3 m-ce, chyba że zadanie (inwestycja budowlana)
realizowana było w okresie krótszym niż 3 m-ce, wówczas ww. funkcja winna być pełniona przez co
najmniej połowę okresu trwania zadania (inwestycji budowlanej).
b) Inspektor Nadzoru branży elektrycznej posiadający uprawnienia do kierowania robotami
budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i
elektroenergetycznych bez ograniczeń
Doświadczenie zawodowe:
co najmniej 36 miesięczne doświadczenie zawodowe w kierowaniu robotami lub pełnieniu nadzoru
inwestorskiego (liczone od dnia uzyskania uprawnień jw.)
c) Inspektor Nadzoru branży sanitarnej posiadający uprawnienia do kierowania robotami
budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych,
wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń,
Doświadczenie zawodowe:
co najmniej 36 miesięczne doświadczenie zawodowe w kierowaniu robotami lub pełnieniu nadzoru
inwestorskiego (liczone od dnia uzyskania uprawnień jw.)
Ogólne postanowienia dotyczące warunków udziału w postępowaniu
a) Zamawiający, określając wymogi dla każdej osoby w zakresie posiadanych uprawnień
budowlanych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane obywatelom państw
Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art.
12a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane (Dz.U. 2020, poz. 1333 z późn. zm) oraz
ustawy o zasadach uznawania kwaliﬁkacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii
Europejskiej (Dz.U. 2020 poz. 220); które pozwalać będą na pełnienie określonych funkcji w zakresie
objętym umową,
b) Zamawiający dopuszcza pełnienie kilku funkcji (nie więcej niż dwóch), z wymienionych powyżej
przez tę samą osobę, pod warunkiem posiadania przez nią wymaganych uprawnień i doświadczenia
jw.,
c) W przypadku, gdy wartość kontraktowa robót wykazywana przez wykonawcę na potwierdzenia
spełnienia warunków wyrażona będzie w walucie obcej, Zamawiający przeliczy wartość na walutę
polską w oparciu o średni kurs walut NBP, dla danej waluty, z daty udostępnienia niniejszego Zapytania
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Ofertowego (upublicznienia postępowania). Jeżeli w tym dniu nie będzie opublikowany średni kurs
NBP, zamawiający przyjmie kurs średni z ostatniej tabeli przed upublicznieniem postępowania),
d) W przypadku gdy wykonawca wykazuje się doświadczeniem nabytym przez wykonawców
wspólnie ubiegających się o zamówienie tj. w ramach Konsorcjum, Zamawiający będzie
weryﬁkował rzeczywisty (faktyczny i realny) udział tego wykonawcy w realizacji robót objętych tym
zamówieniem.
e) W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wykonawcy
wykazują spełnienie warunku łącznie.

Typ
Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń

Opis
1. Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu składa wraz z
ofertą:
1) Wykaz osób – odpowiednio do danej części zamówienia (zgodnie z wzorem stanowiącym
załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego) skierowanych przez wykonawcę do realizacji zadania, w
szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich uprawnień
i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego oraz informacją o podstawie
do dysponowania
W przypadku składania oferty wspólnej Wykonawcy składają zgodnie z wyborem jeden wspólny
wykaz lub oddzielne wykazy. Warunek zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawcy składający
ofertę wspólną będą spełniać go łącznie.
2) Wykaz usług wykonanych – odpowiednio do danej części zamówienia, w okresie ostatnich 5 lat
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym
okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których
usługi zostały wykonane zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do Zapytania Ofertowego. W
przypadku składania oferty wspólnej Wykonawcy składają zgodnie z wyborem jeden wspólny wykaz
lub oddzielne wykazy. Warunek zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawcy składający ofertę
wspólną będą spełniać go łącznie.
3) Dowody określające czy te zamówienia (usługi) zostały wykonane należycie, przy czym dowodami,
o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego
zamówienie zostało wykonywane. W przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego
zamówienie wskazane w wykazie zostały wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania
dowodów należytego ich wykonania.
4) Oświadczenie o braku powiazań kapitałowych lub osobowych z Zamawiającym (załącznik nr 4
do Zapytania Ofertowego). W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z
Wykonawców składających ofertę wspólną.
5) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, zgodnie
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z rozdziałem III ust. 2 Zapytania Ofertowego, musi udowodnić Zamawiającemu,
że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w
szczególności przedstawiając wraz z ofertą pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania
mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Z treści zobowiązania
potwierdzającego udostepnienie zasobów przez inne podmioty musi bezspornie i jednoznacznie
wynikać w szczególności:
- zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;
- sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu
zamówienia publicznego;
- zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia;
2. Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę na Formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do Zapytania
Ofertowego).
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania przedstawienia oryginału lub notarialnie
poświadczonej kopii dokumentu, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu będzie nieczytelna
lub będzie budzić wątpliwości, co do jej prawdziwości.
4. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim. Dokumenty
lub oświadczenia składane wraz z ofertą sporządzone w języku obcym są składane wraz z
tłumaczeniem na język polski. Zasada ta rozciąga się także na składane w toku postępowania
wyjaśnienia, oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje itp.

Typ
Dodatkowe warunki udziału

Opis
Wykonawca nie może być powiązany osobowo i kapitałowo z Zamawiającym, wobec czego
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że nie jest powiązany osobowo lub kapitałowo
z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe 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 przeprowadzaniem 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 takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione
wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku
małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub
powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub
kurateli.
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Kryteria oceny do części 1
Czy kryterium cenowe?
TAK

Opis
100% cena

Część: 2
Tytuł części 2

Nadzór inwestorski - Stegna
Budżet części 2

5192,68 PLN
Czy dopuszczalne oferty wariantowe
NIE

Przedmioty zamówienia do części 2
Typ
Usługa

Podkategoria
Usługi inne

Opis
ZAPYTANIE OFERTOWE na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniami inwestycyjnymi
realizowanymi w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata
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2014-2020, Oś priorytetowa 11: Środowisko, Działanie: 11.4 Ochrona Różnorodności Biologicznej w
podziale na inwestycje pn.:
2. Wykonanie robót remontowo budowlanych pomieszczeń w siedzibie Parku Krajobrazowego
"Mierzeja Wiślana" w Stegnie przy ul. Gdańskiej 2 na potrzeby utworzenia Centrum Edukacji
Ekologicznej

Kody CPV
71247000-1 Nadzór nad robotami budowlanymi

Miejsca realizacji
adres
Kraj

Województwo

Polska

pomorskie

Powiat

Gmina

nowodworski

Stegna

Miejscowość
Stegna

Harmonogram
Etap 1
Koniec realizacji
2021-06-30

Opis
Rozpoczęcie realizacji przedmiotu umowy :
Dla zadania nr 2: ustala się na dzień przekazania placu budowy wykonawcy robót.

Czy występuje płatność częściowa
NIE
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Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Wiedza i doświadczenie

Opis
Warunek zostanie uznany za spełniony jeśli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie
wykonał należycie, co najmniej dwie (2) usługi trwające nie krócej niż następujące bezpośrednio po
sobie 3 m-ce każda i polegające na pełnieniu nadzoru inwestorskiego na robotach budowlanych, w
których wartość kontraktowa robót budowlanych była nie mniejsza niż :
Dla zadania nr 2: 100.000,00 zł
Uwaga:
Jeżeli Wykonawca ubiega się o udzielenie zamówienia w kilku zadaniach (częściach) te same
usługi mogą posłużyć mu do wykazania spełnienia warunku zdolności technicznej lub zawodowej w
różnych zadaniach (częściach), pod warunkiem, że wartość wykazanych usług będzie odpowiadała
minimalnej kwocie wymaganej dla zadania 1.
Ocena spełniania ww. warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie wykazu
usług wraz z dokumentami potwierdzającymi należyte wykonanie usług wskazanych w wykazie
złożonych przez Wykonawcę wraz z ofertą, na zasadzie: SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA
Wzór wykazu usług (na potrzeby oceny spełnienia warunku) stanowi Załącznik nr 3 do niniejszego
Zapytania ofertowego
Dokumentami potwierdzającymi należyte wykonanie usług, o których mowa powyżej są referencje,
protokoły odbioru wystawione przez podmiot na rzecz którego usługi były wykonane lub inne
dokumenty świadczące o wykonaniu usług.

Typ
Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż dysponuje lub będzie
dysponował osobami, które zostaną skierowane do realizacji zamówienia i spełniają następujące
wymagania:
a) Inspektor Nadzoru branży konstrukcyjno-budowlanej, posiadający uprawnienia do kierowania
robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej,
Doświadczenie zawodowe:
- co najmniej 36 miesięczne doświadczenie zawodowe w kierowaniu robotami lub pełnieniu nadzoru
inwestorskiego (liczone od dnia uzyskania uprawnień jw.),
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- kierowanie robotami lub pełnienie nadzoru inwestorskiego dla co najmniej dwóch (2) zadań
inwestycyjnych obejmujących remont, budowę lub przebudowę budynku o wartości robót nie
mniejszej niż 100.000,00 zł każda, gdzie na każdym zadaniu (inwestycji budowlanej) ww. funkcja
(kierowanie i/lub nadzór) była pełniona przez co najmniej 3 m-ce, chyba że zadanie (inwestycja
budowlana) realizowana było w okresie krótszym niż 3 m-ce, wówczas ww. funkcja winna być
pełniona przez co najmniej połowę okresu trwania zadania (inwestycji budowlanej).
b) Inspektor Nadzoru branży elektrycznej posiadający uprawnienia do kierowania robotami
budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i
elektroenergetycznych,
Doświadczenie zawodowe:
co najmniej 36 miesięczne doświadczenie zawodowe w kierowaniu robotami lub pełnieniu nadzoru
inwestorskiego (liczone od dnia uzyskania uprawnień jw.)
Ogólne postanowienia dotyczące warunków udziału w postępowaniu
a) Zamawiający, określając wymogi dla każdej osoby w zakresie posiadanych uprawnień
budowlanych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane obywatelom państw
Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art.
12a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane (Dz.U. 2020, poz. 1333 z późn. zm) oraz
ustawy o zasadach uznawania kwaliﬁkacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii
Europejskiej (Dz.U. 2020 poz. 220); które pozwalać będą na pełnienie określonych funkcji w zakresie
objętym umową,
b) Zamawiający dopuszcza pełnienie kilku funkcji (nie więcej niż dwóch), z wymienionych powyżej
przez tę samą osobę, pod warunkiem posiadania przez nią wymaganych uprawnień i doświadczenia
jw.,
c) W przypadku, gdy wartość kontraktowa robót wykazywana przez wykonawcę na potwierdzenia
spełnienia warunków wyrażona będzie w walucie obcej, Zamawiający przeliczy wartość na walutę
polską w oparciu o średni kurs walut NBP, dla danej waluty, z daty udostępnienia niniejszego Zapytania
Ofertowego (upublicznienia postępowania). Jeżeli w tym dniu nie będzie opublikowany średni kurs
NBP, zamawiający przyjmie kurs średni z ostatniej tabeli przed upublicznieniem postępowania),
d) W przypadku gdy wykonawca wykazuje się doświadczeniem nabytym przez wykonawców
wspólnie ubiegających się o zamówienie tj. w ramach Konsorcjum, Zamawiający będzie
weryﬁkował rzeczywisty (faktyczny i realny) udział tego wykonawcy w realizacji robót objętych tym
zamówieniem.
e) W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wykonawcy
wykazują spełnienie warunku łącznie.

Typ
Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń

Opis
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1. Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu składa wraz z
ofertą:
1) Wykaz osób – odpowiednio do danej części zamówienia (zgodnie z wzorem stanowiącym
załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego) skierowanych przez wykonawcę do realizacji zadania, w
szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich uprawnień
i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego oraz informacją o podstawie
do dysponowania
W przypadku składania oferty wspólnej Wykonawcy składają zgodnie z wyborem jeden wspólny
wykaz lub oddzielne wykazy. Warunek zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawcy składający
ofertę wspólną będą spełniać go łącznie.
2) Wykaz usług wykonanych – odpowiednio do danej części zamówienia, w okresie ostatnich 5 lat
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym
okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których
usługi zostały wykonane zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do Zapytania Ofertowego. W
przypadku składania oferty wspólnej Wykonawcy składają zgodnie z wyborem jeden wspólny wykaz
lub oddzielne wykazy. Warunek zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawcy składający ofertę
wspólną będą spełniać go łącznie.
3) Dowody określające czy te zamówienia (usługi) zostały wykonane należycie, przy czym dowodami,
o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego
zamówienie zostało wykonywane. W przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego
zamówienie wskazane w wykazie zostały wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania
dowodów należytego ich wykonania.
4) Oświadczenie o braku powiazań kapitałowych lub osobowych z Zamawiającym (załącznik nr 4
do Zapytania Ofertowego). W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z
Wykonawców składających ofertę wspólną.
5) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, zgodnie
z rozdziałem III ust. 2 Zapytania Ofertowego, musi udowodnić Zamawiającemu,
że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w
szczególności przedstawiając wraz z ofertą pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania
mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Z treści zobowiązania
potwierdzającego udostepnienie zasobów przez inne podmioty musi bezspornie i jednoznacznie
wynikać w szczególności:
- zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;
- sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu
zamówienia publicznego;
- zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia;
2. Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę na Formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do Zapytania
Ofertowego).
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania przedstawienia oryginału lub notarialnie
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poświadczonej kopii dokumentu, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu będzie nieczytelna
lub będzie budzić wątpliwości, co do jej prawdziwości.
4. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim. Dokumenty
lub oświadczenia składane wraz z ofertą sporządzone w języku obcym są składane wraz z
tłumaczeniem na język polski. Zasada ta rozciąga się także na składane w toku postępowania
wyjaśnienia, oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje itp.

Typ
Dodatkowe warunki udziału

Opis
Wykonawca nie może być powiązany osobowo i kapitałowo z Zamawiającym, wobec czego
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że nie jest powiązany osobowo lub kapitałowo
z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe 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 przeprowadzaniem 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 takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione
wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku
małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub
powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub
kurateli.

Kryteria oceny do części 2
Czy kryterium cenowe?
TAK

Opis
100% cena
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Podsumowanie
Oś czasu związana z ogłoszeniem i ofertowaniem
-> 2020-11-20 - data opublikowania

-> 2020-11-30 12:00:00 - termin składania ofert
-> 2020-12 - planowany termin podpisania umowy

Oś czasu realizacji przedmiotów zamówienia
-> 2021-06-30 - Etap1 (koniec): Usługa / Usługi inne / ZAPYTANIE OFERTOWE na pełnienie nadzoru
inwestorskiego nad zadaniami inwestycyjnymi realizowanymi w ...

-> 2022-11-30 - Etap1 (koniec): Usługa / Usługi inne / ZAPYTANIE OFERTOWE na pełnienie nadzoru
inwestorskiego nad zadaniami inwestycyjnymi realizowanymi w ... / występuje płatność częściowa
-> ????-??-?? - Etap1 (początek): Usługa / Usługi inne / ZAPYTANIE OFERTOWE na pełnienie nadzoru
inwestorskiego nad zadaniami inwestycyjnymi realizowanymi w ...
-> ????-??-?? - Etap1 (początek): Usługa / Usługi inne / ZAPYTANIE OFERTOWE na pełnienie nadzoru
inwestorskiego nad zadaniami inwestycyjnymi realizowanymi w ...

