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ZAPYTANIEOFERTOWE

PrOWadzone na podstai元e　§　8　Regulaminu udzielania zam6wieh publicznych

WWqjewddzkimInspektoracie Weterynariiw OIszBmie，WPrOWadzonego Zar2adZX，niem

Nr4／2021Wammsko－Mazu二rSkiegoWC房W6dzkiegoLekarzaWeterynariizdniaO8maェ。a

2021r・O WartOScimnleJS2g niZ kwota okreSlona w a－rt・2ust・l pktl ustaw

ZdniallwI・zeSnia2019r・Prawozamewiehpublicznych

NAzWA POSTBPOWANIA：重℃mont czeScipomieszczeh w budynku magazynowym

ZakZaduIILigienyWeterynaryfnejwOIsztynieprzyul・Warsz場tWSkiejlO9，Znakspra：Wy：

ⅥrIW－A－AGZ．2600．2．144．2021．Je．LC

L NAZWAORAZADRESZAMAWIAJACEGO：

SkarbPahstwa－WcjewddzkiInspektoratWeterynariiw01sztynie

ul・SzarychSzereg6W7，10－0720lsztyn，

NIP：739－020－71－54，REGON‥000092663，tel∴（089）5241450，
＊e－mail：dokorespondenqlWSPraWiezam6wie五publicZmyCh‥

WiwoIsztvnの01sztvn．wiw．gov．pl

＊adresstronyintemetow匂ZamawlaJa＿CegOhttps：／／W．01sZtlm同心W．gov．pl

II．　0PISPRZEDMIOTUZAMOw工ENIA：

1・Przedmiotem zamewienia jest remont czeSci pomieszc従h w budynku

magazynowym Zakladu Higieny Weterynaryjnej w OIsztynie przy m．

WarszawskiejlO9，2g°dnie z dokumentaeia prqjektowa stanowiacazala＿CZnikdo

ZaPytaniaofertowego．

2・ZamawlaJaCy nie podzie址zamdwienia na czeScii nie dopus2／CZa SkIadania ofert

CZe ClOWyCh．

3．Robotybudowlaneprowadzonebedawczyrmnobiekcie．

4・Oryginaly dokument6w stanowiacych zalaczniki do vvzortL umOWy Zamawiajay

udostepnidowgladuwswq南siedzibiepol†PrZednimuzgodnieniuterminu・

5・PrZedmiarrob6tpehlifunk（jepomocnlCZalOrientacy〕na，aWykonawcazoboヽ誼azany

jestdorealizacjicaloksztaltupracobietychprzedmiotemzam6wienia．

6・Standardy jakoSciowe odnosza：Ce Sie do wszystkichistotnych cech przedmiotu

Zam6wienia．zostaZyzawartewdokumentachⅥ中平ionychwust・1・

7．JeZeh w opISie przedmiotu zam6wienia p（刀aWla Sle eWentualnie wskaz貧nia znak6w

towarowych，Patent6wlubpochodzenia，tOOkreSlajaoneminimalnystandardJakoSci

materiaI6wlub urzadze丘przyjetych doⅥyCeny．Zamawiajacy dopuszczamoZHwoSe

ZaOferowaniaprzezWykonawcemateriah5wiurzadze丘rbwnowa＿Znychoparametrach

nie gors？Ch od wymaganyc］・Oferowane materiabTi urzadzenia musza bye

rownowazne funk匂Onalniei jakoSciowo tJm POdanym w STWIOR．CieZar

udowodnienia－r6wnowaZnoScizaoferowanegoprzedmiotuspoczywanawykonawcy・

8・ZamawlaJaCyumO乞Hwiaprzeprowadz（遍liew吻ilokalneiwterminieskla－daniaofert，PO

WCZe niqs21jm PrZBSaniu wniosku zainteresowanego na adres：

WiwoIsztvnの01sztvn．Ⅵdw・gOV．TjL Z uwagl na WyStePOWanie wimsa Covid19，

ZamaWiaJaCy Wymaga－　Od Wykonawc6w zastosowaェ五a Srodkdw bezpleCZehstwa

ObowiazujacychwsiedzibieWrW／ZHW（np・dezynfekqiadloni，ZaS圭Lnianienosaiust主

9・NazwaikodwedmgWsp61negoSbwnikaZamdwieii（CPV）：

10・WykonawcazobowietZanyjestudzielie gw千一anCjinawykonan？rObotybudowlane

iuZyteIPateriabT・Mir止mahlyOkresudzielenlagWaranqito36mleSiecy・maksymalny

60miesleCy．

11・WkonawcazobowiazanyJeStZrealizowa（三zam6wlenie：

1）nazasadachiwarunkachopisanychwewzorzeumoⅥyStanOWia＝CymZalaczniknr4

dozapytarhaofertowe芋○；

2）znaleZytastarannoSci往，ZgOdniezaktualnieobowiazujacymipr瀦Pisami，nOrmami

動く
：轟，．＿，＿＿＿



technicznymi，Standardanh，ZaSadamisztuklbudowlanq，etykazawodowaoraz

postanowlenlamiumoWy・

12．ZamawlaJaCynie wprowadzazastrzeLeniawskazLUaCegO na Obowiatzek osobistego

wkonywaniaprzezWykonawcekluczoWChczeScizam6wienia・VhTkonawcamoZe

powierzyewykonanieczeScIZam6wieniapodWykonawcy・ZamawlaJaCyねdawskazania

przez Wkonawce czeScI Zam6wienia，kterych wykonanie zamierza powier2yC

podwkonawcomlPOdaniaprzezⅥ申konawce血mpodwkonawc6W・

13．WynagrodzenieWykonawcyzaⅥykonaniezamdwieniapr2yJmuJeSiejakoryczaItowe，

aWSOkoSewynagrodzeniabedzieustalonanapodstawiezわ20nqPrZeZnlegOOferty・

spos6bobHczeniacenyofellowqnapodst謝iezestawieniaplanowanychdoⅥTykonmia

praczostaIpodanyWrOZdzialeX工zapytaniaofertowego・

14．PrzyjecieterenubudowylrOZPOCZeClerObetbudowlanychniemoZenastapiepoznlq

niを5dnioddniazawarciaumowy・

15．Wykonawca zobowiazany bedzie z∴Ⅵ7yPrZedzeniem co na担ml匂2dni roboczych

uzgadniaewszel虹ezmanyosobowepracownik6W，ZPrZedstawicielemZamawlaJaCegO・

16・WykonaYCaVVkonaprzedmiotzam6wieniasamodzielnielub／izobowiaqjesie，2e

pracowmcy zatrudnieniprzez Wykonawcelub podWkonawce na umoW O PraCe
wllCZbienie mniejsz句niZl osobywzakresierob6t。g61nobudowlanych・W／w

muszabyewokresierealizadiumowyzatrudnienlnapOdstaWleumOWOpraCeW
rozumieniuprzepisdwustaiVyZdnia26czerwca1974r－Kodekspracy（Dz・U・Z2018

r．poz．917，Zp6乞n・Zm・主

17．Kosztypracy，kt6rychwartoSepr瑚etadoustaleniacenyniemoZebyCniZszaod

mmimalnegowynagrodzenia、ZaPraCealbominimalneIStaWkigodzinoweJuStaユon，rCh

napodstawieustawyzdnialOpaZdziemika2002r・Ominimalnymwynagrodzeniuza

prace（Dz．Uz2018，POZ・2177zp62n・Zm点kosztyeksploataqilⅥykorzystywanego

sprzetuiurzadze丘dopracporza．dkoWyCh，kosztyu勾TtyChmateriaI6W，tranSPOrtu，

kos2巧手ubezpieczenia，amOrtyZaCjiitp・

IH．WARUNKIREALIZACJIZAMOwIENIA

l．TerminreaHza（mZam6wienia‥maX・45dnioddniazawarciaumowy・

2．Miejscei czas realizacji zambwienia‥ZakZad Higieny Weterynary］nq W01sztJmie，

ul．Warszawska．109，10－702　0lsztyn，W dnl rObocze od poniedzia士ku do pi祉ku

w godzinach7・30－16・00，na Wniosek Wykonawcy ZamawlaJaCy mObe zmienielub

wdh勾TegOdzinypracywdnirobocze，jednaknied壬uZ碕niZdogodz・18・00・

IV．WARUNKIUDZIAE，UW－POSTEPOWANIUORAZOCENAICHSPEモノNIENIA

l．0udzieleniezam6wieniamogaSieubiegaeWkonawqT，kt6rzyna－dzie丘skZadaniaofert

spe壬niaja：ktczniewamnkidotyczace：

a．zdolnoScitechnicznejlubzawodowejWykonawcy：

．spe憂nienie tego warunku WykonawcaⅥykaZe poprzez dysponowanie osoba

posia＿dajaca uprawnienia zgodnie z przepISami prawa budowlanego do

wykonywania samodzielnej funkdi technicznq w budownictwie kierowania

budowalubinnyml rObotami budowlanyrm　－　kierownika bud°Wylub

kieromika rob6t posiadajacego uprawnienla budowlane：W SPeCialnoSci

konstrukcyjnobudowlanejlubinne uprawnienia－umOZliwia記Ce Wkonywanie

tychsa望Chc坤nnOSci，doWkonania，kt6rychwaktualnymstanlePraWnym

uprawmaJa uPraWnienla budowlane td speqalnoSci oraz posiadajacq

przynaleZee do wぬきciwejizby samorzadu zawodowego，2割ヰaszczazrzeszonych

w OkregoweJ Izbie In勾mlerC）W Budownictwa，W Zakr、eSie okreSlonym

w przedmiocie zam6wienia・ZamawlalaCV dokona ocenv nai－POdstawle

oSwiadczenia．

●　SPehienie tego warunku Wykonawca Wykaze poprzez dysponowanie。Soba－

posiadajaca uprawnienia SEP（Ⅵydane przez Stowarzyszenie Elektryk6w

PoIskich）

2．WykonawcamoZepolegaenazdolnoScitechnicznもlubzawodoweJlnnyChpodmiot6W，

niezale乞nie od charakteru prawnego王aczacych go z nimi stosunkdw・Wykonawca

・：＼



／

Wtaki匂sTtua匂izobowiaz乳nyjestudowodrheZamaWiajacemu，iZbedziedysponowaI

ZaSObaminie2bednymidoreaHzaQiizam6wienia，WSZCZeg61noSciprzedstavhaja．cwtym

∞lupisemnezobowiazanletyChpodmiot6wdooddaniamudodyspozy箪niezbednych

ZaSOb6wnaokreskorqyStaniaznichprzyWykonaniuzam6wienia．

3・Ocenaspehianiawarunk6wudzia血wpostepowalhu，OkreSlonychwust・1，dokonana

ZOStaniezgodniezformuね”SPehia－niespehia”Woparciuoinfomaqezawartew

OSTiadczeniachidokLmentaChWySZCZegbhionychwrozdzialeVza－Pytania．ZtreSci

ZalaczonychdokumentdwmusijednomacznieⅥ7ynikae，iZww．wamiIdWykonawca

Speh比

4・WykonawcamusIWkazae，2espehiawarunkiudzialuwpostepowaniu．

5・Brak wykaz∈mia przez Wkonawce spehieniaL LJt6regokoIwiek zwarunk6w udzialu

WPOStePOWaniu，OkreSlonychwust・1，Skutk。WaebedzienierozpatraeIhemjegooferty

nadalszymetapiebadania，ZZaStrZeZeniemrozdbialeVust．3．

6・OfertyWykonawcdw，WStOSunkudoktdrychotwartoHⅣidaqelubktbrychupadIoSe

Ogbszono，ZVy面長iemWykonawcdw，ktdrzypoogbsz竺luuPad壬oScizawarliukIad

ZatWierd20ny PraWOmOCnym POStanOWleniem sadu，JeZeli ukIad nie przewiduje

ZaSPOkcjeniawlerZyCieliprzezH郡元dademajatkuupadlego，niezostanarozpatrzone

Pr26Z Zam訓両acego na daユS2yI干．etaPie badania ofert・Zam那庇扉やy ZWerynkuje

POWisze napodsta証einfomaqlZaWarbTChw CentrahもInformaQjiKJajoweg？

R匂estruSadowegodostepnychnastronieintemetowejMiniSterStWaSprawiedhwoSci

https：／／emsmS・gOV・Pl qnfomacjiodp。Wiadajac匂odpISOWiaktualnemu z R句estru

PrZedsiebiorcbwpobranqnapodstaT元eust・4ust・4aausta：VyZdnia20sierpnia1997

r・O Krajowym Reiestrze Sadowymlub na podstawieinbmacji zawartydh

WCentraln匂EwidenqiiiInforma箪oDziaIalnoSciGospodarcz匂dostepnychnastronie

intemetowejhttDS：／／lDrOd．cedig．gov．pl．

V．DOKUMENTYORAZOSwIADCZENIA，JAKIEMAJADOSTARCZY（三WYKONAWCY

l・Do ofertynaleZyzalaczyenastepujace doklmenty，2gOdr五ezfomaprzyietaprzez

Wykonawce：

1）wypehlionaipodpisanaoferte，

2）wykazskierowanychdorealizaqizamdwienia；

3）dokument okreSlaiacy zasady reprezentacii oraz osoby．upravmione do

reprezentaqi Wykonawcy（odpis CEDIG／KRS）lub wskazanle，Ze dokLnnent

OkreSlaja＝Cy ZaSady reprezentadi oraz osoby uprawnione do reprezenta匂i sa

dostepne za pomoca bezptatnych，　Og61nodostepnych baz danych

https：／／prod．cedig．gov．pl／httlDS：／／ems．ms．gov．pl；

4）pehomocnictwoOeZeliprzewiduje）；

5）ZobowiazanlePOdmiotutrzeciegoOeZeliprzewidue）．

2・Zam郡市acywzywaWykonawc6W，kI記rZyWraZ．ZOfertaniezbZylipehom9Cnictw，lub

ZZoiyliwadliwepehomocnictwa，doichzb2emawⅥVZnaCZOnymtermir止e，ChybaZe

mimoichz壬oZeniaofertaWykonawcyniebedziepodlegahrozpatrzeniu．

3．ZamawlaJaCyjednokrotniewzyWadouzupehienia＿dokumentu．

4．Pehomocnictwauzupehiane nawe2Wemie ZamawiaJaCegO naPOdstawie rozdziah

Vust・2，muSZaZOStaezloZonewwyznaczonymtermirheiwformiewskazanejprzez

ZamawiaJaCegO．

5．0fertaniepodlegauzupehlieniu・NiezZozenie ofertylubzね2eniewformieinn匂niZ

WSkazana w rozdzialeIX ust・3・Skutkowa（三　bedzie nierozpatrzeniem Oferty

WykonawcynadalsZymetaPiebadania．

VI．INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIE Z WYKONAWCAMI ORAZ

PRZEKAZYWANIEOSⅥADCZE亙IDOKUMENTOw

l・KorespondenqiedobTCZaCaZam6wienia－WykonawcaiZamawiaJaCymOgaPrZekazywae

W formie pisemn匂，ねksem na nr：（089）52414　77lub droga．elektroniczna：

WiwoIsztvnのoIsztvn．wiw．govp1

2・Osoba．upraJmionadokontakt6wzWykonawcamijest：PaniKatarzynaBia王ek（spra＿Wy

merytoryczne），LuizaCytarska（SPraWyfomalne），Odponiedziaikudopiatkuwgodz．

8．00－15．00．

、74く



3．Zamaw坤aCyZamienniedopuszczaporozumiewaniesiedroga－maユlowanaadres‥

麺主監哩11ub adm・Z坤0V・pl（sprav
proceduralne，YSyねniezawiadomieiitp・）

4．KorespondenqapowinnabyeopatrzonaznakiemspraWy・

vII．ZMIANATREScIZAPYTANIADOSKモノADANIAOFERT

l・Zam乱畔チッmOZewka哀bTmCZaSie，PrZedupbwemterminusk托LdaJhaorert，Z苧ienie

tresC nmlqSZe苧O ZaPytania・Dokonane w ten spos6b uzupe王nienie stanle Sle

integralnaczeSclaZaPytania・JednoczeSniedokonanazmianazostaniezanheszczona

nastronieintemetowejZamawlaJaCeg〇・

2．JeZe止w przypadku zmiany treScizapytania niezbednyjest dodatkoW CZaS na

wprowadzenie zmianwofdtach，Zamawl劉aCyPrZedhlZatermin skねdamaofert

iinfomlqeOtymWkonawc6wzamieszczajaClnfomaqenastronieintemetowq・

VIII．TERMINZWIAZANIAOFERTA

Wkonawca＿jestzwietzanyoferta＝PrZeZ30dni，POCZaWSZyOddrhaupbwuteminu

skIadaniaofert．

IX．0PISSPOSOBUPRZYGOTOWANIAOFERTY

L WykonawcaponosiwszelkiekosztJTZWiazanezprzygotowaniemizねえeniemoferbr・

2・Wykonawca ma．prawo zIo勾re bTlkojedna oferte，W PfyPadku∴zkrZeniaprzez

WkonawcewleCeJniZjedn匂oferty，2adnazofertniezostanlerOZPatrZOnaWdalszym

badaniu．

3．0fertysklada sie wjezyku polskim，W fomie pisemne自ZloZCnej w siedzibie

Zamawiajacego）lub w fomie elektronicznej opatrzonej kwali批0㌢nym

podpisemelektronicznymlubzaufanym／OSobistymlubwpostacielektronlCznej

Oakoskano脆ny）・

4・Oferta10Wiadczenia musza bye podpisane pr誓OSObe／OSOby uprawnione do

reprezentowania＿iskIadania oSwiadczeh woliwlmleniu Wykonawcy・Wkonawca－

wykaZe Zamawl劉aCemu umOCOWanle do z土oZenia oferty，art・W PrZyPadku spdm

cywilnejmoZetobyeumowasp6批cywiln匂ajeをeliztreSciumowsp6ZkinieⅥynika

StOSOWne u干mCOWanie danego wsp。hhkalub wsp61nik6ⅥT，dla waimoScioferty

konieczneJeSt je〕POdpisanie przez wszystkich wspelnikdw∴albo wsp61nika

umocowanego w drodze odrebn匂uchwabr WSP61nik6W，StanOWiacej zaねcznik do

umowsp6dcywiln匂，badZteLprzez．pehomocnika・

5・W prZyI〕adku，gdy oferte podpisuJe Pehomocnik，d0　0ferty nale勾∴ZaねC灯る

pehomocnictwo rodzajowe do reprezentowania Wykonawcy w nlnlejS2ym

postepowaniu o udzielenie zam6Wienla albo reprezentowania w postepowaniu・

Pehomocnictwo musibye przedsta五〇new oryginalelub notarialnie potwierdzonq

kopn（dopuszcza幸Skan）・Wymagane，aniez巌onelubwadHwepe壬nomocnictwa

skutkowaebedanlerOZPatrZeniemoferbrWdals28Tmba－daniu・

6．0fertamuSizawierae：

1）oznaczenieⅥ申konawcy（nazwaisiedziba），

2）cenewrazzpodatklemVAT，POdanacy血owois壬ownle，

3）inneinfomacjeniezbednedoocenyoferty・

7．Wkonawcamoze przedupIywemterminu do skkdania ofertzmienlelub WyCOI証

Ofe正C．

8．Zamawiajacyinfomuje言をofertys比adanewpostepowaniusajawne・

9．Wszelkie zmianywtreScioferty（poprawki，PrZekreSlenia，dopis虹）naniesioneprzez

Wykonawce po sporzadzeniu oferty powinny bye podpisanelub parafowane przez

osobepodpisIUaCaOferte，WPrZeClⅥmymWyPadkuniebedauwzgledniane・

10・WielkoSeiukIadzaねczonegodoniniejszego？aPytaniawzoruofertymoZezostaeprzez

WkonawceZmleniony，jednaktreSeofertywlnnaOdpowiadaetreScizapytania・

11．W trakcie prowadzonego postepowania－　nie podleg毎ati可awnieniuinbmaqe

stanowlaCe tajemnlCe PrZedsiebiorstwa w rozumieniu przepIS6w ustaWy Z dnia－

16kwietnia1993r．ozwalczaniunieuczciw匂konkurenqii（Dz．U．22020r・POZ・1913），

困



JeZeliWykonawca，niepoml匂niLwterminieskIadaniaofert，ZaStrZeg圭orazWkazaI，

ZeniemogabyConeudostepniane，ZaWyj祉kiemzawarbrChwofe．tachinfomaql

dotycz誓yCh：naZW（五my）Wkonawcy．．i．jego adresu，Ceny，terminuWykonania

Zam6wleniapublicznego，OkresugwaranqllWarunkbwpねtnoSci．

X・MIEJSCEORAZTERMINSKLADANIAOFERT

l．0fertyskIadasie：

1）wfbmiepisemn匂naadresZamawiajacego－ul・SzalyChSzeregdw7，10－072

01szもmlub

2）zapoSrednictwemfaksu－nrfaksu（089）52414771ub

3）pocztyelektroniczn匂－e－mail蛙l＠01sztvnviw．盟Lp1

2・TeminskIadaniaofertupbrwadnia19sierpnia202lr．egodz．09．00．

3・Otwarcia ofert dokonTje sie w dniu，W kt6rym upbwa teIHhn skIadania ofert

W danym postepowanlulub dnia nastepnego，gdy termin skj：adania ofert zostal

WyZnaCZOnydokohcadnia．

4・Ofertaz巌onapoupbwiewyznaczonegopFZeZZamawajacegoteminuniepodlega

badaniuiocenie・OfakcietympowiadamaSieWykonawce，ktdryzねZyIofertepo

teminieskIadaniaofert（e－mailowo）．

XI．　0PISSPOSOBUOBLICZANIACENYOFERTY

l・Cenabrutto ofertypowinna．zawleraeWS2，rStkiekoszty言akieZam翻垂acybedzie

musiaIponleSCPrZyrealiza（才lZam6wienia，ZuWZglednieniempodatku od towardw

luShlgVAT，koszt6wtIanSPOrtudosiedzibyZamawlaJaCegO7mnyChopねtipodatk6W

－ZuWZglednieniemewentualnychupustdwirabat6W．

2・Zamawiajacywymaga，abyws2yStkie cenybybTPOdanezzaokragleniemdo dw6ch

mleJSCPOPrZeCinkuzgodnieZmatematyCmymユZaSadamizaokraglania，C．‥

1）uIamekkohczacysiecy丘aodOdo4zaokraglienaleZyWdd土，

2）u王amekkohczacysiecy五a，Od5do9zaokrag華nale2ywgdre．

3・Cena powinnabye wyraあna w zねtych poIskich，nie dopuszcza sle PrOWa－dzenia

rozliczehwwaユutachobcych．

4・CeneofertyWykonawcywinniwyhc2576naPOdstawiekalkulaqiikosztorysowejrob6t

SPOrZadzon匂W．oparciuoprzedmiar（ZaIacznikdozapytaniaofertowego）jakosume

iloczyndwiloScl uStalonych jednostek przedmiarowchiich cen jednostkowych，

powlekszonaonaleZnypodatekodtowarGwiushgVAT・Takobliczonacenastanowie

bedziepodstaweocenylPOrGwnaniazbZonychofert・

5・Podstawa：Obliczenia ceny za jest przedmiar，PrC房kt budowlany，SPeCy五kacja

technicznaorazSTWiOR．

6・CenaofertymusiobeimowaewszelkieskIadnikikosztoweniezbednedozreaユizowanla

Zamdwienla，WtJmm．in∴

1）Koszty bezpoSrednie（robociTy，materia16w podstaWr0ⅥyChipomocnic？Ch，

dostarczenlamateriai6wzmlqSCaich zakupu napla－C budowy，koszyuzycla

SPrZetu budowlanegoi Srodk6w tIanSPOrtu，mOntaZui demontaをu na placu

budowyitp・）；

2）Koszt，γ　Og6lne budow　（personelu kieroYniczego，　teChnicmego

i administrac蛎nego，koszty zu勾TCla materiaIdwl narZedZl，koszty bhp，

ubezpieczenla，uPOrZadkowaniaterenubudoWyOraZWZyStkieinneogdlnekoszty

budowy，ktere mogaWyStaPie wzv垂zku zwykonanlem PrZedmiotoWyCh rob6t

ZgOdniezwarunkamiumowyorazprzepisamlteChnicznymiiprawnymi）；

3）OgdlnekosZtyPrOWadzeniadziaIalnoScigospodaェczej przezWykonawce bTZyk0

0bcia袖ace．Wykonawce，kaJkulowany zysk，WSZelkieinne koszty，OPkty

inaleZnoScIZWiaZaneZ、Vykonaniemzam6wienia，OdpowiedzialnoSclamaterialna＝

izobowiazanieHniWykonawcyWyrmenionymilubwynikajacymiz十㌔eSciSTWiOR，

Warunk6wumoworazprzepisewdotyczacychwykonywaniarobdtbudowlanych）．

7・Wykonawca zobowiazanyjest do obliczenia ceny oferty z naIe2yta starannoScia．

WyLduczasiemo如woSeroszczehWykonawqyztl7tuhlb壬edneg。SkaJkulowaniaceny

lubpominieciaelement6wniezbednychdowykonaniazam6wienia．
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8．Wykonawcaustalajac cene realizadizamdwieniawinien uwzgledrhe potracenie

koszt6wpozyskanychzesprzedajyzbmuzgodniezprzedmiaremrob6t・

9．Je2誼WykonawcazbZyoferte，kterq∴Wyb6rprowadZ瓦bydopowstaniaobowiazku

podatkowegoZamawLa：膚CegO，ZgOdniezprzepISamiopodatkuodtowar6wiushlg

wzahesiedotyczacymwewnatrZWSP61notowegonabyciatowarbw，Zamawiaiacywcelu

ocenytaki匂OfertydolicZiTdoprzedstawionqwmqCenyPOdatekodtowardwiuslug，

k］めrymialbyobowiazekwpIaciezgodniezobowiazt理非ymlPrZePISami・Wykonawca，

skZadajacoferteinfom可eZamawiaja・CegO，CZylWyb6rofertybedzieprowadziedo

powstaniauZamawi－ajacegoobowiazkupodatkowego，．WSkazl巧atCnaTVe（rodzaj）ushgi，

ktdreiSwiadczeniebedzieprowadziCdojegopowstanlaOraZWSkazuJaCjdwartoSebez

kwotirPOdatku・

10・WykonawcazobowiazanyJeStZaStOSOWae StaWke VATzgodnie z obowiazuJaCyml

przepISamiustawyzllmarca2004r・OPOdatkuodtowar6wiushg・

xII．0PISKRYTERIOwISPOSOBUDOKONYWANIAOCENYOFERTY

l．Przy∴V17yborze najkorzystnejszei oferty ZamaWlajacy kierowaI sie bedzle

nastepljacymikyteriamiiichwagami：

1）cenaorertybmtt0－80％；

2）okresgwarancjiliczony。ddatyodbioru－10％；

3）teminrealizacji－10％・

2．Kryterium（Kl上Cenabruttoofelty，Waga－80％（1％＝lpkt上rozpatrywanebedzie

napodstawie cenybrutto podane〕PrZeZⅥ与konawcewfomularzu oferty・Ceny

woferciepodajesiewyIaczniewzbtychpoIskich・OfertaznajniZszacenabrutto

otrzymanaJWiekszailoSCpunktdw，POZOStaIeofertypropor（jonahiewyliczonewg

POⅥyZSzegOWZOru・

naJniZszacenawSrbdwszystkichwa・2nych

ofertniepodlegaJaCyChodrzuceniu

liczbapunktbw＝ Ⅹ100Ⅹ80％

cenaofertybadanej

3．Kryterium（K2）一〇kresgwarancjiliczonyoddaty。dbioru，Waga－10％（1％＝l

pkt）．

1）VhTkonawcaudzieHgwaranqii：minimum36miesiecy，maksimum60miesiecy

na＿PrZedmiotumowy・

2）WykonaYCa Yinien w treScifomularza ofertywpisae dekl抑Wany Ok、eS

gwaranqlWmleSlaCaCh・

3）W przypadku podania przez Wykonawce kretszego，niZ Wmagany P誓Z

Zamaw専CegO，OkresugwaYmdiwformularzuofertylubniepodanla（nle

wpISanla－）okresu gwa：anql W∴めrmula望Oferty，umane bedzie przez

Zamawiajacego jako nleZgOdnoSe z treScla∴ZaPytania ofertowego－Oferta

4）JeZe止Wykon叩CaZaOferujeokresgwarandidZuLszyniZmaksymalny，OkreSlony

przezzamawlaJaCegOWOPZ，do ocenyofertyzostmieprz扇etymaksymaユny

Okres gwaranql・

termingwaranqiofertbadanq

liczbapunktdw＝ Ⅹ100Ⅹ10％

teminnajdhlZszq gwaranq1

4．Kryterium（K3上terminrealizacJi，Waga－10％（1％＝lpkt）・

n勾krOtszyteminrealizacjiwSr6dws郊Stkich

waあ・yChofertnlePOdlegaJaCyChodrzuceniu

liczbapunktew

terminrealizaqio定rtybadanei

Ⅹ100Ⅹ10％
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1）Ofertaznajkrdtsz，mteminemrealizacjidostawotrzyma．n由wiekszailoSe

Punkt6W，POZOStaIeofertyproporqionalniewyliczonewgpowyzszegowzoruL

2）MaksymalnydopuszczonyprzezzamaT高車CegOterminrealizaQjivvI？Si45dhi

kalendarzowych・W zw永tzku z powyzs2ym ZamawlaJagT PrZyJmuJe，Ze

minimalnyterminrealizadi，niemozeby kr6tszvni230＿堕型畦，

liczonyoddniazawarciaumowy・

3）ZaproponowanyterminreaH2a箪zostantewpisanydoumowy・

4）Wykonawca，kt6ry zaproponuje temLm reaユiza（ji przedmiotu zam6wi。nla

WSkazanywzapytaniuofertoWm（45dnikaユendaェzowych）otrzymaOpkt．

5）Brakpodanlateminurealiza（車dosta：WyZOStanieuznanyprzezzamawia：ねy

jakoniezgodnoSeofertyzzapytanlemOIertoⅥyCh．

6）Przyzaoferowaniutemmukr6tszegoni230dnikalendarzoWChidIuZszeg。niZ

45dniofertazostanieodrzuconazewzgledunaniezgodnoSe．

5・Za najkorzystni匂sza zostarhe uznana oferta，kt6ra uzyska naJWieksza Hczbe

Punkt6W．

6・ZamawlajaCydokonaobliczehzdokladnoSciadodw6chmiqscpoprzecinku．

7・ZamawlaJaCydokonapoprawyoczywistJTChomyねkpisarskichirachunkowychlub

innychomykkniepowodujacychistotnychzmianwtreSciofert．

8・ZamawlaJaCymOZe2adaeodⅥサkonawc6wdodatk。、yChwyJaSniehdotycza：CyChtreSci

ZIoZonychofertidokument6W．

9・ZamawlajaCymamO址woSezwr6ceniasiedoWykonawcyoudzieleniewyJaSnieh，

1）ceFaOfertywdajesieraZaconiskawstosunkudoprzedmiotuzamdwi専a（przez

ra窄CO niskacenenaユe却rozumieesytuaqe，gdycenaofertyjestnlZSZaO CO

na＝Jmiej30％odSrednieJarytmetyCmもCenWSZyStkichz専nychofertlubcena

Ofertyjestniをsza9COTajmniej30％odszacunkowejwartoScIZamdwienia），i／lub

2）treSCofertyjestnleSPQmalubbudziwatphwoSciZamawiqiacegocodomoZHwoSci

Wykonaniaprzedmiotu zam6Wieniazgodnie zWymaganlamiokreSlonymlPrZeZ
Zamawla＝埼CegOlubWynikajacymizodrebnychprzepIS6W．

10・Wtakiej sytua箪Zamawiaja・ymO2ezwr6ciesiedoWykonawgTWformiemailowも

OudzieleniewyiaSniehlub z王oZenie dowod6wwycenyelement6WoferbTmajacych

WPbwnaWySOkoSeostatecznejcenyoferty．

11・WtokubadaniaiocenyzZo20nyChofertZamaⅥaJaCymOZewezwaeWykonawcdw，

ktdrzy nie zb勾1iwymaganych dokument6w albo zねZyli dokumenty zawierajace

bIedy，doichzわZeniawⅥyZnaCZOnymtermjnie．

12・Dopuszczasienego（jowaniezWykonawcami（pisemne）cenipozostalychelementew

Ofertz王020nyChwwynikuprzeprowadzonegorozeznaniarynkuwprzypadku，gdy：

1）najniZszazaofer？WaTaCenaPrZekraczaWSOkoSeSrodk6wprzemaczonychna

realizaciezameⅥenla；

2）wzamdwieniu．uzyskanoofertyztymisamymicenami；

3）bilanscenylmnyChkryteri6wodnoszacychsiedoprzedmiotTユZamdwieniajest

taki sam．

13・ZprzeprowadzonychnegoqaqlSPOrZadzasieprotok6土znegoqaql・

14・Niejest dopuszczalnebywefekcienegoqaqluZySkano cenemniej korzystnaniZ

Z土020naplerWOtnie．

XIIL ZAWIADOMIENIE O WrYNIKU POSTEPOWANIA　　－　　WrYBOR OFERTY

NAJKORZYSTNIEJSZEJ，ZAMKNIECIELUBUNIEWAZNIENIEPOSTBPOWANIA

l・ZamawlaJa．CyOdrzucaoferteWykonawcy，JeZeli：

1）jejtreSenieodpowiadatreScizapytanlaOfertowego（np．jestniepodpisana），

2）jest niezgoda z＿OPis：m PrZedmOtu∴zam6Wlenialub zawiera zmiane opisu

PrZedmiotuzamowlenla，

3）zb20㌢Pr？eZWykonawcewliczbleWieksz匂niZjednaoferta，

4）jestnleWaZnanaPOdstawieodrebnychprzepis6W，

5）WykonawcaWykonaねienaleZycienarzeczZamawiajacegozamdwieniapubliczne，

WSZCZeg61noSci：

－niewykona圭zam6wieniawumbwionymteminle，
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一niedostarczy王przedmiotuzam6wierhow土aSciwejjakoScilParametraCh，

－niewywletZyWaIsiewteminiezwarunk6wgwarancjllubre軸mi，

－Wykonalzamdwienie，kt6reby土00barczonewadamipowod可acymikonleCZnOSe

poniesienia dodatkowych naldad6w finansoⅥyChlub prac przez

6）za＊rTraZaconiskaceneluPgdyWy享OnaWCaniezね幼WStarCZajacych

wyJa－Snlehlub zわあne wyJaSnlenla SanleWyStarCZajaCeicenanadalbudzi

w社PliwoSciZamawlaJaCegOCOdom021iwoSclWkonania－PrZedmiotlJZam6wienia－

zgodniezwmagan享nisfomuねwanymiwzapytaniuofertowym・

2．Zamawiajacy dokonue Wyboru n萄kor2yStni匂szej oferty∴zgodnej z opisem

przedmiotuzam6wienia，ZtO20nqPrZeZWykonawcespehhaJaCegOWarunldudziaIu

wpostepowaniu，naPOdstawiekryteri6WocenyofertokreSlonychwzapytaniu

O売血owym・

3．ZamawlajaCyZaStrZegaSObieprawodozamhieciapostepowaniabezdokonania

Wborunaikorzystniqszejoferty，naka如ymJegOetaPie，bezpodaniaprzJrCZyny・

4．ZamawlaJaCyuniewaZnia－POStePOWaniewprzypadku‥

1）gdy cena najkorzys血匂szeioferty pr？eWZsPy kwote，kt6ra ZamawiajLaJy

przeznaczytnas屯nansowanleZam6wienla，ChybaZeZamaw1割aCy那喪kszyte

kwote，

2）brakuofert・

5．Niezwbcznie po wyborze najkor2yStniejszeJ Oferty Zamaviajacy jednoczeSnie

zawiadamiaWykonawcdw，ktdrzyzbiyliofertyo：

1）wborzeofertJT専kor2yStniQjszej，POdajacnazwe（五rme）amoimieina－ZWisko，

siedzibeaユbomlqSCeZamieszkania－iadresWykonawcy，kt6regoofertevlybrano，

u誓adnieniejdwyboruoraznazwy（nm切alboimlOnainazwiska・Siedzibyaユbo

meJSCa Zamieszkaniai adresy Wykonawcdw，kt6rzy zb勾屯oferty，a takZe

punktade przyznana ofertom w kaZdym krytenum oceny ofertiねczna

Punkta亭e；

2）Wykonaycach，kt6lyChofertyniezostabTrOZPatrZOneVmaZ∴ZuZaSadnieTie千・

6．NiezwkcznlePOⅥyborzenajkorzystniもszejofertylubwpr257PadkuunieWaZnlenia／

zamknieciapostepowaniaZamawlajaCyZamieSciotymfakcieinfoma（非na－SWC中旬

stronie－jeZelirozeznanierynku2；OStaIowszczetepoprzezumieszczeniezapytania

ofertowego na stronieintemetowei Zamawiajacego w BiuletyIlieInfomadi

PublicmejlubprzeSledoWykonawc6W，kt6r勿OtrZymalizapytanie・Zamawi＊cy

poinfom可e WykoriaWC6W o dokonaniu Wyboru oferty najkorZyStnieJSZq，

przesykja，Cinformaqenaadrese一maHowyWykonawcbwpodanywofercie・

XIV．WZORUMOWY

Wz6rumowyzawierazaねCZniknr4dozapytaniaofertoweg〇・

xv．INFORMACJA O FORMALNOSCIACH，JAKIE POWINNY ZOSTAC DOPE王ノNIONE

POWYBORZEOFERTYWCELUZAWARCIAUMOWY
l．Przed zawarciem umowy Wykonawca，kterego oferta zostaね　uznana za

najkorzystni匂sza，PrZekaZeZamawlaJaCemunaStePIHaCeiIJbmacjedotyczace：

1）osdb，kterebedapodpisywa－eumOWe，

2）os6bdokierowaniapracamiWykonawcyikontaktowaniasiezZamawiajacym，do

kontr・誼przebiegurealiza専umoW（e－maH・telefon）

2・WykonawcaprzedpodpisanlemumOWyPrZeSleZamawaJaCemu：

1）poinfomowaniawf。rmiepisemnejopowierzeniuwykonaniチCZ雪空ZamfYie専a－

POdWkomYCy／podwykonawcomowartoScilubpr誓entOWqCZeSCIZam0Ⅵ竺la，

jakazostanleimpowierzonaOeZeliWykonawcanlePrZedstaWilmfomaqlna
etapieskladaniaofert）；

2）przed寂enia kosztorysu ofertowego sporzadzonego metoda szczegelowa

（Wlegz・）orazuproszczona（Wlegz・）sp。rZadzonegowopa専uoRozpo誓adzenie

MinistraIn血astrukturyz dnia＿18maja2004r・W SPraWle OkreSlenlametOd

ipodstaw sporzadzanla kosztorysuinwestorsldego，Obliczania planowanych

koszt6w prac prqjektowch oraz planowanych koszt6w robbt budowlanych
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OkreSlonychwprogramiefunkかnalno－u2ytkowym（Dz・U・2004r・，Nrユ30poz．

1389）；

3）przedbLenia aktualne］POlisylubinnego dokumentu ubezpieczeniowego

POtWierdZajacego，Ze jest on ubezpieczony od odpowiedzialnoScicTWiln匂

W Zakresie prowadzonej dziala－lnoScl gOSPOdarczq za szkody wyrzadzone，

WZWiazkulubprzyokazjiwykonywaniaumowy（OWaHoSciniemniejszもniZ

WartOSezb20n匂ofer切；

4）wskazani：OSOby posiadajacej・Wymagane uprawnienia budowlaneⅥ雪

ZZaねczenlemkserokopiiuprawnlehiaktualnegozawiadczeniaprzynaleあoscl

t匂osobydoIzbySamorzaduZawodowegozgodniezprzepISamlPOIskiegoPrawa

budowlanego；

5）dostarezeTia”W㌍azu os6b，Skieroyanych przez Wykonawce do rea－lizacji

ZamdwlenlaPublicznego”zewskazanlemwymagan匂iloScios6bzatrudnionych

6）zIoZenia〇五adczenia，乞eosobybioraCeudziaIwrealizaciiumowyposiadaja

PrZeSZkoleniewzakresieprzestrzeganlaPrZePIS6wBHP；

7）prZedbZeniaumoWregulujac匂wsp64，raCetyChWykonawcbw，W．Pr2yPadku

VVboru oferty∴zLo20neJ PrZeZ Wykonawcdw wspelnie ubiegaJaCyCh sie

O udzielenie zam6wienia・Umowa taka wima okreSlaとstrony umoⅥy，Cel

dziaIania，SPOSebwspdtdzia王ania，Zakrespracprzewidzianych do wykonania

kaZdemu z nich，SOlidama odpowiedzialnoSlと∴za wykonanie zamdwienia，

OZn竺Z享：CZaSutrWaniakonsorQjum（Obejmuja雪gOOkresrealizadiprzedmiotu

ZamOWlenla，gY’m坤i rekQimi），Wkluczenle mOZliwoSci WPOWiedzenia

umoWykonsorqumprzezk6regokoIwiekzjegoczknk6wdoczasuWykonanla

3・ZamawlegaCymO2e，POuZgOdnieniu，PrZeSZa－ejednostronniepodpisaneegzemplarze

umowy droga korespondencJjna（w formie pisemnej－POCZ；ta）lub（w formie

elektronlCZnej－jakopdf主

4・JezeliWykonawca，kt6regooferta－ZOStaIawybrana，bedzieuchylaIsieodzawarcia

umow w sprawie zam6wienia，Zamawiajacy m。えe dokonaC wyboru oferty

najkor2yStniejszもspoSr6dpozoste立ychofert，bezprzeprowadzeniaichponownego

badania＿ioceny．

XVI．　0CHRONADANYCH OSOBOWYCH

Zgodniezart・13ust・liust・2rozporzadzenieParlamentuEuropejskiegoiRady（UE）

2016／679zdnia27kwietnia2016r・WSPraWleOChronyosdb島村CZnyChwzwia2；ku

ZPrZetWarZaniemdmychosobowychiwsprawieswobodnegoprzepbTVmtakichdanych

OraZuChyleniadyrekt”　95／46／WE（Og61nerozporzadzenieo。Chroniedanych）（Dz．

Urz・UELl19zO4・0・2016rっstr・lorazDz・Urz・UEL127223・05・2018r．str．2）

Wamihsko－MazurskiWqiewddzkiLekarzWeterynariiw0lsztynieinformuje，Ze：

1・Administratorem Pani／Pana danych osoboⅥyCh jest WqjewddzkiInspektorat

Weterynahizsiedzibaw01sztynieuLSzalyChSzeregdw7，10－0720ls2－tyn・

2・KontaktzinspektoremochronydanychwWcjeWddzkimInspektoracieWeterynarii

W0lsztynie naStePIJe za pomoca adresu e－mail：rOd。＠oIsztvnwiwigOV・Pllub

korespondency〕nienaw／wadres．

3・Pani／Panadane？SOboweprzetwaェzanebedawceluprzeprowadzeniapostepowanla

Oud左elen王ezamowienianapodstawieart・6ust・llit・CrOZPOrZadzenia＿．Podstawa

PrZetWarzaniaJeSt Obowiazek prawny stosowania sformalizowanych procedur

udzielaniazam6WiehpubHcznychspoczyWaJaCynaZamawlaJaCymjakojednostce

Sektora五nansdwpublicznych．

4・DanePani／PanamogabyeudostepnianeprzezWqiew6dzkiInspektoratWeterynahi

W01sztynie podmiotom upowaZnionym do uzyskanlainfoma匂i na podstawie

PrZePISbwprawa＿．

5・Pani／Panadane．osoboweniebedaprzekazywanedopahstwatrzeciego／organiza車

miedzynarodowe〕．
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6．Pani／Pamdaneosobowebeda．przetwarzanaprzezokresniezbednydorealiza軍

wskazanego w pkt　3　celu przetwarzanla OraZ∴、WyPeInienia obowiazku

archiwizacynego言、ynikajacegozobowiazL巧aCyChprzepISewprawa・

7・Posiada Pani／Pan．prwo dostepu do treSciswoich danych9rafPraWOich

sprostowania，uSunleCla，Ograniczeniaprzetwarzania，PraWOWnieslenlaSPrZeCiwu・

8．Ma Pani／Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych

OsoboⅥyCh，gdyuznaPani／Pan言zprzetwarzaniedanychosoboWyChPani／Pana

dotycza＿CyCh narusza－PrZePISy Og61nego rozporzadzenia　0　0Chronie danych

osobo、yChzdnia27kwietnia2016r・

9．DaneudostepnioneprzezPmia／PananiebedapodlegabTPrO皿owaniu・Pani／Pana

daneniebedaEPrZetWarZaneWSPOS6bzautomatyzowany・

xvH．POSTANOWNIENIAKOI寸COWE

L ZamawlaJaCynieprzewidujezaliczek・

2．ZamawlaJaCynieprzewidujeskZadaniaofertwanantowych・

3．ZamawlaJaCynieprzewidujeudzieleniazam6wieniauzupehiaJaCegO・

4・OdczynnoScidokonanychprzezZamawlajaCegOWtOkuninlqSZegOPOStePOWania，
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