Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o. o.
ul. Władysława IV 9, 81-703 Sopot
58 740 43 00
sekretariat@strefa.gda.pl

ZAŁĄCZNIK NUMER 2 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO
FORMULARZ OFERTY

........................................................

..................................., dnia ............

/ pieczątka nagłówkowa Wykonawcy/

/ miejscowość/

OFERTA
na wykonanie dokumentacji technicznej i robót budowlanych dla zadania:
„Remont dachu Hali nr 33”.

numer sprawy: DOP/1/5/2018
I. DANE WYKONAWCY:
.......................................................................................................................................................
[nazwa /imię i nazwisko Wykonawcy]

.......................................................................................................................................................
[siedziba/miejsce zamieszkania Wykonawcy]

numer telefonu....................................................................numer faksu.....................................

adres

e-mail

Wykonawcy

do

korespondencji

z

Zamawiającym

drogą

elektroniczną

....................................................................................................................................................
REGON:..........................................................NIP.......................................................................
PESEL:..........................................................(dotyczy osób fizycznych)
NUMER RACHUNKU BANKOWEGO: .................................................................................
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II. CENA (WARTOŚĆ WYNIKAJĄCA Z FORMULARZA CENOWEGO):
Oferuje wykonanie przedmiotu zamówienia (zapytania ofertowego) za:
cena

ryczałtowa

brutto*:

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

(słownie:

...............................................................................................................................................................) złotych,
w

tym

podatek

VAT:

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

(słownie:

……….........................................................................................................................................) złotych.
*Cena musi obejmować:
1. wartość przedmiotu zamówienia określoną zgodnie z wypełnionym formularzem cenowym –
stanowiącym załącznik numer 3 do zapytania ofertowego (w tym, wszystkie koszty niezbędne do
prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia).
2. podatek VAT.
III. OKRES UDZIELONEJ GWARANCJI I RĘKOJMI NA PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Oferuje gwarancję i rękojmię na przedmiot zamówienia w okresie:

….. miesięcy od daty podpisania Protokołu Odbioru Końcowego Przedmiotu Umowy.
UWAGA! Powyżej należy wpisać pełną liczbę miesięcy nie mniejszą niż 60.

IV. OKRES WYKONANIA

Oferuje wykonanie przedmiotu zamówienia w terminach:
- złożenie właściwemu organowi zgłoszenia robót budowlanych: do 2 tygodni od podpisania umowy,
- zakończenie robót budowlanych: do 11 tygodni od podpisania umowy.
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V. OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE OBOWIĄZKU PODATKOWEGO*:
- wybór oferty złożonej przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu nie będzie prowadzić do
powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i
usług

.......................................................................................................................
/pieczątka i podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy/
- wybór oferty złożonej przez Wykonawcę w niniejszym postępowania będzie prowadzić do powstania
u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług

- nazwa (rodzaj towaru/usługi), których prowadzić do jego powstania

………………………………………………………………….
(wskazać)

- wartość (towaru/usługi wskazanych wyżej) bez kwoty podatku ( w PLN)

………………………………………………………………….
(podać)

........................................................................................................................
/pieczątka i podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy/
VI. OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE PODWYKONAWCÓW*:
Zamówienie wykonamy samodzielnie*/przy pomocy podwykonawców*, którym zamierzamy powierzyć
wykonanie następującej części zamówienia:
Lp.

Nazwa części zamówienia powierzona Nazwy podwykonawców
wykonaniu przez podwykonawców

1

…

…

…

…

…
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VII. OŚWIADCZENIA:
Oświadczam, że:
-

zapoznałem się z zapytaniem ofertowym – numer sprawy: DOP/1/5/2018 (w tym - opisem przedmiotu
zamówienia) i nie wnoszę do niego zastrzeżeń;
dokonałem wizji lokalnej miejsca realizacji zamówienia;
jestem związany ofertą przez okres 60 (słownie: sześćdziesięciu) dni od upływu terminu składania ofert;
zobowiązuję się do zawarcia umowy zgodnej ze wzorem umowy stanowiącym załącznik numer 1 do
zapytania ofertowego, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

VIII. DANE OSOBY UPOWAŻNIONEJ DO KONTAKTU Z ZAMAWIAJĄCYM (kontakt, przekazywanie
wzajemnych uwag wynikających z realizacji ewentualnej umowy oraz nadzór nad realizacją ewentualnej
umowy):
imię i nazwisko ...........................................................................................................................
stanowisko służbowe ..................................................................................................................
numer telefonu ............................................................................................................................
numer faksu ................................................................................................................................
dni i godziny pracy .....................................................................................................................
adres e-mail ................................................................................................................................

...........................................................................................................................
/pieczątka i podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy/
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ZAŁĄCZNIK NUMER 3 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO
FORMULARZ CENOWY

...............................................................
/pieczątka nagłówkowa Wykonawcy/

........................................., dnia
/ miejscowość/

numer sprawy: DOP/1/5/2018

Wycena poszczególnych elementów przedmiotu zamówienia na wykonanie dokumentacji technicznej
i robót budowlanych dla zadania: „Remont dachu Hali nr 33”.

l.p.

1.

2.

3.

Wyszczególnienie elementów przedmiotu zamówienia

Wartość brutto
(w tym VAT) zł.

Wykonanie dokumentacji technicznej, ze złożeniem w imieniu Zamawiającego
zgłoszenia we właściwym organie*

Sprawowanie nadzoru autorskiego przez cały okres prowadzenia robót
budowlanych

Wykonanie robót budowlanych uwzględnionych w opracowanej dokumentacji
technicznej wraz z wykonaniem dokumentacji powykonawczej i odbioru wraz ze
wszystkimi niezbędnymi odbiorami

RAZEM
* UWAGA: wartość pozycji 1 nie może przekraczać 3 % całkowitego wynagrodzenia należnego Wykonawcy,
**UWAGA: Przedmiar został dołączony do opisu przedmiotu zamówienia informacyjnie i nie stanowi
podstawy do wyceny zamówienia.

……………………………………………………………………………………………………………..……
/pieczątka i podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy/
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ZAŁĄCZNIK NUMER 4 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO
SZCZEGÓŁOWE POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA, PROWADZONEGO W TRYBIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO – NUMER
SPRAWY: DOP/1/5/2018
W zakresie nieuregulowanym w treści zapytania ofertowego do niniejszego postępowania mają zastosowanie
następujące postanowienia:
§1
Ilekroć w treści niniejszych szczegółowych postanowień jest mowa o
1) PSSE/Zamawiającym - należy przez to rozumieć: Pomorską Specjalną Strefę Ekonomiczną sp. z .o.o.,
2) kierowniku Zamawiającego - należy przez to rozumieć Zarząd Pomorskiej Specjalnej Strefy
Ekonomicznej sp. z o.o.;
3) Wykonawcy - należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną,
nieposiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie niniejszego zamówienia, złożyła
ofertę lub zawarła umowę w sprawie niniejszego zamówienia;
4) postępowanie - postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone przez Zamawiającego na
podstawie niniejszego zapytania ofertowego;
5) zamówienie - zamówienie, którego przedmiot został opisany w pkt. III zapytania ofertowego.
§2
1. Wykonawca podlega wykluczeniu z postępowania w przypadku, gdy w stosunku do Wykonawcy otwarto
likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane
zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie
art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. poz. 978, z późn. zm.) lub
którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ
zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli
przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust.
1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, z późn. zm.).
2. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.
3. Dopuszczalne jest wskazanie w zapytaniu ofertowym następujących dokumentów, które Wykonawcy
muszą złożyć wraz z ofertą na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia z postępowania na podstawie
ust. 1 – aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
4. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 3, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju,
w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające, że nie otwarto jego
likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
5. Dokumenty, o których mowa w ust. 4, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert.
6. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma
osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 4, zastępuje się je
dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób
uprawnionych do jego reprezentacji lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone
przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu
zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania
Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Postanowienie ust. 5 stosuje się.
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7. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może
zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych
informacji dotyczących tego dokumentu.
8. Zamawiający nie udostępnia informacji związanych z zapytaniem ofertowym, stanowiących tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
(Dz. U. z 2003 r. poz. 1503, z późn. zm.), jeżeli Wykonawca, wraz z ofertą zastrzegł, że nie mogą być one
udostępniane.
9. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy
ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia. Każdy z Wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia jest zobowiązany do złożenia dokumentów o których
mowa w ust. 3.
1.
2.

3.

4.

§3
Zapytanie ofertowe udostępnia się na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej, pod adresem:
bip.strefa.gda.pl.
Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego.
Zamawiający zobowiązany jest niezwłocznie udzielić wyjaśnień, jednak nie później niż 3 (słownie: trzy)
dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści zapytania
ofertowego wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa
wyznaczonego terminu składania ofert.
Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego wpłynie po upływie tego terminu lub dotyczy
udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku do Zamawiającego
o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego.
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający zamieści na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji
Publicznej, pod adresem: bip.strefa.gda.pl.
W uzasadnionych przypadkach, w każdym czasie przed upływem terminu do składania ofert,
Zamawiający może zmienić treść zapytania ofertowego.
Każda wprowadzona przez Zamawiającego zmiana treści zapytania ofertowego stanie się jego częścią i
zostanie niezwłocznie zamieszczona na tronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej, pod
adresem: bip.strefa.gda.pl.. Jeżeli w wyniku zmiany treści zapytania ofertowego będzie niezbędny
dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach , Zamawiający przedłuży termin składania ofert i
poinformuje o tym Wykonawców, na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej, pod adresem:
bip.strefa.gda.pl.
Zamawiający jest zobowiązany udokumentować wykonanie czynności wymienionych w ust.1-3,
przykładowo poprzez zachowanie wydruku ze wskazanej tam strony internetowej.
§4

1. Wykonawca może złożyć jedną ofertę.
2. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej. Językiem obowiązującym w niniejszym
postępowaniu jest języku polski.
3. Treść oferty musi odpowiadać treści zapytania ofertowego.
4. Zamawiający w treści zapytania ofertowego wskazuje, czy dopuszcza bądź nie dopuszcza możliwości
złożenia ofert częściowych.
5. W przypadku, o którym mowa w ust. 4, jeżeli Zamawiający dopuścił możliwość składania ofert
częściowych, Wykonawca może złożyć oferty częściowe na jedną lub więcej części zamówienia.
6. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę
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7. Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po upływie terminu składania ofert.
8. Wykonawca jest związany ofertą do upływu terminu określonego w zapytaniu ofertowym.
9. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym
że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić
się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy
jednak niż 30 dni.
10.Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
11.Z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu otwarcia ofert.
12.Otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich składania,
z tym że dzień, w którym upływa termin składania ofert, jest dniem ich otwarcia.
13.Bezpośrednio przed otwarciem ofert, Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia.
14.Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące
cen zawartych w ofertach.
15.Osoba wyznaczona przez Kierownika Zamawiającego sporządza niezwłocznie zestawienie ofert i dokonuje
ich porównania.
16.Jeżeli wykonawca nie złożył wymaganych oświadczeń lub dokumentów niezbędnych
do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub
budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub
poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia,
uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo
konieczne byłoby unieważnienie postępowania
17.Jeżeli zaoferowana cena lub jej istotne części składowe, wydają się rażąco niskie w stosunku do
przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu
zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych
przepisów, zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących
wyliczenia ceny.
18.Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:
a) jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego;
b) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji;
c) została złożona przez Wykonawcę, który podlega wykluczeniu z postępowania;
d) Wykonawca nie wyraził zgody na przedłużenie terminu związania ofertą;
e) została złożona przez Wykonawcę, który złożył nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące
mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania;
f) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów;
g) zawiera rażąco niską cenę.
19.Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert określonego
w zapytaniu ofertowym.
20.Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego,
zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do
przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi
przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadził
do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi,
których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez
kwoty podatku.
21.Jeżeli w niniejszym postępowaniu nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to,
że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty,
do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.
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22.Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane
w złożonych ofertach.
23.Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający jednocześnie zawiadamia Wykonawców,
którzy złożyli oferty o:
a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce
zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy
(firmy) albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy
złożyli oferty, a także ceny w złożonych ofertach;
b) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania lub których oferty zostały odrzucone,
podając uzasadnienie.
24.Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zamieszcza informacje, o których mowa
w ust. 23. lit. a) i lit. b), na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej pod adresem:
bip.strefa.gda.pl.
25.Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli:
a) nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu;
b) oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie
zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty;
c) w przypadkach, o których mowa w ust. 20, zostały złożone oferty dodatkowe o takiej samej cenie;
d) uzna wybór najkorzystniejszej oferty za niecelowy,
e) prowadzone postępowanie obarczone jest wadą powodującą, iż zawarcie umowy spowodowałoby
naruszenie zasad zachowania uczciwej konkurencji, równego traktowania Wykonawców lub
przejrzystości lub doszło do rażącego naruszenia niniejszych SZCZEGÓŁOWYCH POSTANOWIEŃ w
inny sposób, w szczególności, gdy:
- zapytanie ofertowe nie zostało umieszczone na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji
Publicznej Zamawiającego;
- Zamawiający dokonał wyboru oferty z rażącym naruszeniem niniejszych SZCZEGÓŁOWYCH
POSTANOWIEŃ.
26.Jeżeli Zamawiający dopuścił możliwość składania ofert częściowych, do unieważnienia w części
postępowania o udzielenie zamówienia przepis ust. 25 stosuje się odpowiednio.
27.O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadamia równocześnie
wszystkich Wykonawców, którzy:
a) ubiegali się o udzielenie zamówienia - w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem
terminu składania ofert,
b) złożyli oferty - w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert
- podając uzasadnienie.
Informację o unieważnieniu Zamawiający umieszcza na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej
Zamawiającego.
28.Zamawiający informuje Wykonawcę, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą,
o terminie i miejscu zawarcia umowy (w formie: pisemnej lub faksu lub przy użyciu poczty elektronicznej).
29.Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może
wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert , chyba, że zachodzą przesłanki unieważnienia
postępowania o których mowa w ust. 25. Postanowienia ust. 23 lit. a) i ust. 24 stosuje się odpowiednio.
§5
1. Zamawiający dopuszcza w uzasadnionych przypadkach możliwość modyfikacji treści umowy po wyborze
najkorzystniejszej oferty, w stosunku do postanowień zawartych w jej projekcie (załącznik nr 1 do
Zapytania ofertowego) jeszcze przed jej podpisaniem.
2. Zamawiający zawiera umowę z wybranym Wykonawcą w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
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