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ZAPYTANIE OFERTOWE NR 0212019

z dnia2l marca}}I9 r.

dotyczące zadariapn.
,,Remont i wzmocnienie stropu w kościele parafialnym w Poznowicach celem tiktvidacji
§tanu zagrożenia obiektu (stan awaryjny poszycia §tropu w centralnej części kościoła)"

realizowanego w ramach poddziałańa19.2 ,,Wsparcie nawdrńańe operacji w ramach
strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego PROW na

Iata20l4 - 2020



ridŃ*,ffi,

|.Zamawiaiacv

Rzymskokatolicka P ar afia p.w. Ś w. Michała Archanioła
poznowice

ul. Kościelna 1A
47-180Izbicko
tel.774617380
NIP 756-19-58-106

II. Trvb postepowania

Zamowienie o wartości szacunkowej
stycznia 2004 roku Prawo zarrtówień
określonego w art.4pkt. 8.

nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29
publicznybh (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z p. zm.)

III. Opis przedmiotu zamówienia

Zadanie ,,Remont i wzmocnienie stropu w kościele parafialn5zm w Poznowicach celem
likwidacji stanu zagrożenia obiektu (stan awaryjny poszycia stropu w centralnej części
kościoła)" ręalizowany jest w ramach poddzińania 19.2,,Wsparcie na wdrńanie operacji w
ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społecznośó", które odpowiadają
warunkom przyznania pomocy zgodńe z warunkami określonymi w Programie Rozwoju
Obszarów Wiej skich na lata 201 4-2020.
Przedmiot zamówienia współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach
PROW 2014-2020
Obiekt jest wpisany do rejestru zabytków woj. Opolskiego i podlega ochronie
konserwatorskiej.
Zakręs niniejszego remontu obejmuje projekt budowlany zatwlerdzony decyzjąNr 320lI7 z
dnia 21.08.2017 r. na remont i wzmocnienie stropu w kościele parafialnym w Poznowicach
celem likwidacji stanu zagrozenia obiektu (stan awaryjny poszycia stropu w centralnej części
kościoła).
Zal<res inwestycji obejmuje demontaz istniejącego poszycia stropu w postaci tynku
cementowo-wapiennego na trzctnie z deskowaniem o grubości ok. 3 cm mocowanym do
drewnianych belek stropowych. Nowe poszycie stropu w postaci pĄrt gipsowo-kartonowych
podwieszone będzie za pośrednictwem systanowego rusztu wybranego producenta do
stalowych ram opartych na wieńcach ścian zewnętrznych budynku. Na górnej powierzchni
ram stalowych zostanie zamontowany podest komunikacyjny w postaci systemowych krat
pomostowych. Istniej ące drewniane belki stropowe pozostaną w niezmienionej formie.
Przeprowadzając przedmiotową inwestycję należy bez:llzględnie przestrzegać niniejszych
w yty czny ch ko ns erwatorski ch :

- należy odtworzyó metodami tradycyjnymi istniejącąsztukaterię zlokalizowanąna suficie,
- zdemontowanąrozetęnależy ponownie zamontować w nowym stropie,
- należy zachować istniejąca kolorystykę sufitu oraz istniejące rozmieszczenię sztukaterii i
tozeĘ,
prace prowadzić w takl sposób by nie uszkodzic istniejącej sztukateńi na ścianachkościoła.
Termin realizacji zadania- do 29listopada 2019 r.



IV. Wymagania

W postępowaniu mogąbraó udziń Wykonawcy:
- posiadający uprawnienia do wykonywania określonej działalności, jezeli przepisy nal<ładają
obowiązek posiadania takich uprawnień;

- posiadający niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję potencjałem technicznym i
osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
- znajdująsię w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

Zamawiający oceni spełnienie w/w warunków udziału w postępowaniu na podstawie analizy
dokumentów i informa cji przedłożonych przez Wykonawców.

v. wvkaz oświadczeń i dokumentów. iakie maia dostarczyć wykonawcy w celu
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postepowaniu

Kńdy z Wykonawców ma obowiązek złożyć następujące dokumenty potwierdzające
spełnienie waruŃów udziału w postępowaniu. Oferta winna zawiętać:
a) wypełniony formularz oferty - zgodny zę wz§ręm stanowiącym załącznik nr I do
zapyĄańa ofertowego;
b) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji
działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniĄ niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania ofert (kserokopia potwierdzo na za zgodność z oryginałem) ;

c) oświadczenie Wykonawcy stanowiące zńączńknr 2 do niniejszego zapytaria ofertowego;
d) wykaz wykonanej co najmniej 1 roboty budowlanej w obiekcie wpisanym do rejestru
zńytków wtaz z dokumentami potwierdzającymi, ze wyrrrienione w wykazie roboty zostńy
wykonane naIeżycie
e) projekt umowy - parafowany przez Wykonawcę
f) kosztorys ofertowy wypełniony na podstawie przedmiaru robót

VI. Oferty cześciowe

Zantawiający nie dopuszcza składama ofert częściowych.

VII. Informacia o ofertach wariantowvch

Nie dotyczy.

vIII. Informacia o przewidvwanych zamówieniach uzupełniaiacvch

Nie dotyczy.
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Ix. sposób porozumiewania sie zamawiaiącego z wvkonawcami oraz przekazvwania
oświadczeń i dokumentów

Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia i informacje Zamawiający i Wykonawcy przekarują
pisernnie lub faksem.
Adres do korespondencji:
Rzymskokatolicka Parafia p.w. Św. Michała Archanioła
ul. Kościelna 1A

poznowice
47-180Izbicko
tel.774617380

x. osoby uprawnione do kontaktowania sie z wvkonawcami

Osobami uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami są
1. Ks. Krzysztof Romański - ProboszczPuafti, tęI.774617380
2. Dariusz Bekiersz - pracownik Urzędu Gminy w lzbicku, tel.77461722I wew. I29,

kom. 695-5 7 7 -I 11, e-mail darek.b@izbicko.p1

xI. opis sposobu przvgotowania oferĘ

1. Oferta musi byó sporządzona w języku polskim, pismem czytelnyn.
2. Ofęrta oraz wszystkie wymagane zńączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do

reprezentowania Wykonawcy.
Jężeli oferta i zŃączniki zostaną podpisane przez umocowanego przedstawiciela
Wykonawcy, należy dołączyć właściwe pełnomocnictwo w formie oryginału. Podpis
należy złożyć na ostatniej (zapisanej) stronie oferty i kazdego zńącznika, natomiast na
pozostałych zapisanych stronach parafę.

3. Poprawki w ofercie muszą byó naniesione czytelnię oraz opatrzone podpisern osoby
podpisującej ofertę.

4. Oferta winna byó sporządzona zgodńe z treścią formularza oferty stanowiącego zńączntk
1 do niniejszego zapytania ofertowego.

5. Treść oferty musi odpowiadać treści niniejszego zapytania ofertowego.
6. Cena oferty musi byó podana cyfrowo i słownie z wyodrębnieniem podatku VAT.
7 . Kńdy Wykonawc a może złożyó tylko j edną ofertę.

8. Dokumenty mogą być złożone w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za
zgodnośó z oryginńem przez Wykonawcę. Poświadczęnie za zgodnośó z orygnŃąn musi
być złożone nakażdej zapisanej stronie kserokopii.
9. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, zaadresowanej na adres:

Rzymskokatolicka Parafia p.w. Sw. Michała Archarrioła
ul. Kościelna 1A
poznowice



t'ffi:

47-180Izbicko
i opatrzonej opisem:

,,Odpowiedź nazapytanie ofertowe nr 02l20I9 dotyczące zadaniapn. ,,Remont i wzmocnienie
stropu w kościele parafialnym w Poznowicach celem likwidacji stanu zagrożenia obiektu
(stan awarfny poszycia stropu w centralnej części kościoła)".

or az naz;w ęz dokładnym adresąn Wykonawcy.

10. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert, zmienió lub wycofaó ofertę.
11. Po upływie terminy składania ofert Wykonawca nie moze wycofaó ani wprowadzić zmian
w ofercie.

XII. Mieisce. snosób i termin składania ofeń

Oferty na|eży składać do 24.04.2019 r. do godz. 11.00 w jeden z poniżej wskazanych
sposobów:

a) pocńątradycyjną lub kurierąn na adres: Rzymskokatolicka Paraftap.w. Św. Michała
Archanioła, ul. Kościelna 1A, Poznowice ,47-I80Izbicko (decyduje data wpływu);

b) osobiście: Rzymskokatolicka Parafia p.w. Ś*. Michała Archanioła, ul. Kościelna 1A,
Poznowice , 47 -180Izbicko

XIII. Mieisce i termin otwarcia ofeń

Oferty zostanąotwarte dnia: 24.04.2019 r., o godz.11.15 w:
Rzymskokatolicka Parafia p.w. Św. Michała Archanioła
ul. Kościelna 1A l

poznowice

47-180Izbicko

xlv. sposób obliczania ceny oferty

1. W formularzu ofertowym nalezy podać cenę
wyr ńona w polskich złotych.
2. Cena ofertowa musi uwzględniaó wszystkie
przedmiotu umowy.

netto, kwotę podatku VAT oraz cenę brutto

koszty i opłaty niezbędne do ztealizowania

xv. kryteria i sposób ocenv ofert

Kryteria oceny ofert:
- cena (waga l00%)

Wybór oferty zostanie dokonany w oparciu o przyjęte w niniejszym postępowaniu kryteria
oceny ofert przedstawione poniżej



Nazwa kryterium:
cenowe

Cena :

Wzót

Cena oferty najkorzystni ej szej

Liczb a uzyskanych punktó w

x 100 pkt. xl00 %
Cena oferty badanej

Za nĄkorzystniejszą ofertę uznana zostanie taka oferta, która uzyska najwyższą końcową
ocenę.

XVI. Dodatkowe informacie

Wykonawcy będązwiąani swoją ofertąprzez 30 dni,liczącod upłyrru terminu składania
ofert.
Wszelkie pytania prosimy kierowaó na adres e-mail: darek.b@izbicko.p1

xvII. załaczniki do zapvtania ofertowego

ZŃ.. nr 1 Wzór formularza oferty
Zń, nr 2 W zor oświadczenia Wykonawcy
Zń. nr 3 Projekt umowy
Zał. Nr 4 Dokumentacja techniczna
Zał. Nr 5 Przedmiar robót
Zał. Nr ó Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót
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