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Żarnowiec , dnia  16.01.2020r. 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE  

na  

wykonanie czynności Inspektora Nadzoru przy  robotach  budowlanych oraz montażu 

instalacji fotowoltaicznej na budynku kościoła parafialnego w Żarnowcu. 

 

 

Zadanie inwestycyjne realizowane w ramach projektu pn. "Termomodernizacja Kościoła  

parafialnego w Żarnowcu" z dofinansowaniem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w ramach programu priorytetowego nr 3.1.2 

„Poprawa jakości powietrza Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie” zgodnie 

z podpisana umową na dofinansowanie ze środków NFOSiGW i WFOŚIGW. Umowa  

nr 13405/2019/OA/K/DE z dnia 16.12.2019r. 

 

NAZWA (FIRMA) ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 

Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Józefa w Żarnowcu, Żarnowiec 65, 38-460 

Jedlicze 

tel. 13 43 520 94 

E-mail: biuro@prafiazarnowiec.pl,  

adres strony internetowej: www.parafiazarnowiec.pl 

NIP  684-225-97-30 

 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

2.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie czynności Inspektora Nadzoru przy realizacji 

zadania pn. "Termomodernizacja Kościoła  parafialnego w Żarnowcu" na obiekcie 

Kościoła parafialnego zlokalizowanego w Żarnowcu 95, gmina Jedlicze. 

3. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

Termin realizacji zamówienia: od dnia 03.03.2020r. do dnia 30.09.2020r.     
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4. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU 

DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 

4.1 W celu uniknięcia konfliktu interesów, zamówienie nie może być udzielone podmiotom 

powiązanym 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 przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające  

w szczególności na: 

1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 

2. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika  

z przepisów prawa,  

3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 

pełnomocnika, 

4. 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.” 

5. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO  

Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB 

DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO 

POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 

5.1.Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zapytania 

ofertowego. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie 

później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert - pod warunkiem, że 

wniosek o wyjaśnienie zapytania ofertowego wpłynął do Zamawiającego nie później niż 

do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 

5.2. Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami jest reprezentujący Parafię Pan Adam 

Rozenbajgier.  

Kontakt: Żarnowiec 151, 38-460 Jedlicze, tel. kontaktowy: 603 466 826, 

Adres mailowy: monter_zarnowiec@wp.pl. 

 

6. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

6.1. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. 

6.2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

6.3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin 

związania ofertą. 

7. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT 

7.1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.  

7.2. Wszelkie koszty związane ze sporządzeniem oraz złożeniem oferty ponosi Wykonawca. 
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7.3. Zaleca się, aby pierwszą stronę oferty stanowił formularz oferty, którego wzór stanowi 

załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.  

7.4. Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osobę (osoby) uprawnione do 

składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.  

8. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

8.1.  Oferty należy składać w siedzibie Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Józefa 

w Żarnowcu, Żarnowiec 65, 38-460 Jedlicze 

do dnia 28.01.2020 do godz.12,00 lub listownie, przy czym liczy się data 

doręczenia do parafii w zaklejonej kopercie z napisem:  „Oferta na wykonanie 

czynności Inspektora Nadzoru robót budowlanych na budynku Kościoła 

Parafialnego w Żarnowcu”. 

 

9. Opis sposobu obliczenia ceny. 

9.1. W ofercie należy podać cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia  

9 maja 2014r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. z 2014 r. poz. 915) za 

wykonanie przedmiotu zamówienia. 

9.2. W ofercie należy podać odpowiednio cenę netto w pkt 2.1 wraz z podatkiem VAT. .  

9.3. Cenę oferty stanowić będzie wartość brutto wpisana na formularzu oferty za całość 

przedmiotu zamówienia.     

9.4. Podana w ofercie cena musi uwzględniać wszystkie wymagania Zamawiającego 

określone w niniejszym zapytaniu ofertowym oraz obejmować wszelkie koszty, jakie 

poniesie wykonawca z tytułu należnej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami 

realizacji przedmiotu zamówienia. 

9.5. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w walucie polskiej 

(złoty polski). 

9.6.Cenę oferty należy określać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, stosownie do 

przepisu § 5 pkt.6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada  2008 r. w 

sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu  ich 

przechowywania oraz listy towarów i usług ( Dz. U. z 2008r nr 212 poz. 1337) Cenę 

oferty zaokrągla się do pełnych groszy, przy czym końcówki poniżej 0,5 gr. pomija się, 

a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza.  

 

10. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ 

PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH 

KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT 

 10.1.Zamawiający będzie oceniał oferty według następujących kryteriów: 

Nr Nazwa kryterium  Waga 

1 Cena (koszt) 100 % 

10.2. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od potencjalnych 

Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest 
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prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej 

oferty.  

Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, który złoży ofertę z najniższą ceną.  

 

INFORMACJE  O FORMALNOŚCIACH JAKIE POWINNY ZOSTAĆ 

DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W 

SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO: 

11.1. O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi wybranego 

Wykonawcę odrębnym pismem lub telefonicznie. 

11.2. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego 

zobowiązaniem zawartym w ofercie. 

11.3. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim 

wymaganiom określonym w niniejszym zapytaniu ofertowym i została oceniona jako 

najkorzystniejsza w oparciu o podane wyżej kryteria oceny ofert.  

12. Załącznikami do niniejszego dokumentu są: 

 

 

 

Nr Nazwa załącznika 

1 Wzór formularza oferty 

2 Wzór umowy   

 

 

Ks. Andrzej Baran 

Proboszcz Parafii 
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