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         Zespół Szkół Nr 1                                                                                                         Świdnik,  dnia 17 czerwca 2019 r. 
im. Cypriana Kamila Norwida  
           w Świdniku  
   ul. Gen. L. Okulickiego 13 
            21-040 Świdnik 
    Tel. 81 751 23 94 

 
  
ZSNr1.741.2019 
 

 
Zespół Szkół Nr 1 im. Cypriana Kamila Norwida w Świdniku zaprasza do składnia ofert na  

wykonanie dodatkowego wejścia do budynku Zespołu Szkół Nr 1 im. Cypriana Kamila Norwida w Świdniku na elewacji 
zachodniej, od ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego wraz z niezbędnymi robotami towarzyszącymi. 

W niniejszym postępowaniu na podstawie art. 4 pkt 8 nie ma zastosowania ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r.  
Prawo zamówień publicznych. 

 
I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dodatkowego wejścia do budynku Zespołu Szkół Nr 1 im. Cypriana Kamila 

Norwida w Świdniku na elewacji zachodniej, od ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego wraz z niezbędnymi robotami 
towarzyszącymi.  

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w załączniku nr 1 do niniejszego Zaproszenia.  
3. Wymaga się, aby Wykonawca udzielił co najmniej 24 miesięcznej gwarancji. 
 
II. ZAMAWIAJĄCY NIE DOPUSZCZA SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH ANI WARIANTOWYCH. 
 
III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 
Zamawiający wymaga wykonania zamówienia w terminie do 10 sierpnia 2019 r.  
 
IV. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY 
SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 
 
1. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy:  

 
a) posiadają kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z 

odrębnych przepisów 
 Zamawiający nie określa szczegółowo tego warunku 
b) są w sytuacji ekonomicznej lub finansowej umożliwiającej wykonanie zamówienia, 
 Zamawiający nie określa szczegółowo tego warunku 
c) posiadają zdolność techniczną lub zawodową umożliwiającą wykonanie zamówienia. 
 Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku - Warunek uważa się za spełniony, jeżeli Wykonawca                    

w okresie ostatnich 5 lat wykonał należycie co najmniej 2 roboty budowlane o wartości min. 10 tys. zł o charakterze 
tożsamym z przedmiotem niniejszego zamówienia.  

 
2. Ocena spełniania warunków odbywać się będzie na podstawie składanych przez wykonawcę oświadczeń lub 
dokumentów, wymienionych w pkt V. 
 
3. Oferty Wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu zostaną odrzucone. 
 

V. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU 
POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
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1. W zakresie wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w pkt IV, oprócz oświadczenia o 
spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3) należy przedłożyć: 
 
a) wykaz wykonanych robót budowlanych, w okresie ostatnich 5  lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, wartości, dat wykonania oraz 
podmiotów na rzecz których roboty zostały wykonane wraz z załączeniem dowodów, czy zostały wykonane należycie – 
wyłącznie w zakresie potwierdzającym spełnianie warunku, o którym mowa w pkt IV.1.c) (wg wzoru stanowiącego 
załącznik nr 4). 
 

2. Ponadto należy przedłożyć: 
a) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne 
przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 
składania ofert. 
 
3. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:  
a) zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt. 2 a) składa dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub 
miejsce zamieszkana, potwierdzający że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie 
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 
 

VI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT 
 
1. Na ofertę składają się: 
a) wypełniony formularz oferty według załącznika nr 2. 
b) oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnianie warunków uczestnictwa, wymienione w pkt V. 
c) pełnomocnictwo do złożenia oferty, jeżeli uprawnienie do jej złożenia nie wynika z innych dokumentów składających się 
na ofertę 
d) umowa regulująca współpracę podmiotów w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie  
2.W przypadku składania kserokopii dokumentów, każda strona powinna być potwierdzona za zgodność z oryginałem 
przez Wykonawcę. 
3. Wykonawca zobowiązany jest wskazać w ofercie (wg zał. nr 2) części zamówienia, których wykonanie powierzy 
podwykonawcom. 
4. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę sporządzoną czytelnie w języku polskim, zgodnie z informacjami 
podanymi w niniejszej specyfikacji, wolną od przeróbek i skreśleń. 
5. Oferta powinna być umieszczona w nieprzezroczystym, zamkniętym opakowaniu opatrzonym nazwą i adresem 
wykonawcy z dopiskiem: 

„Oferta na wykonanie dodatkowego wejścia do budynku ZS Nr 1 w Świdniku, 
nie otwierać przed 01 lipca 2019r.” 

6. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać ofertę przed upływem terminu składania ofert. tym celu 
Wykonawca składa Zamawiającemu kolejną zamkniętą ofertę oznaczoną jak w pkt. 5 oraz dodatkowo z dopiskiem 
„zmiana” lub „wycofanie”.  

 
 

 
VII. Miejsce i termin składania oraz otwarcia ofert 
1. Oferty składać należy w Zespole Szkół Nr 1 (Sekretariat ), ul. Gen. L. Okulickiego 13, 21-040 Świdnik do dnia 01 lipca 
2019r.do godz. 1000 

2. Publiczne otwarcie ofert odbędzie się w Zespole Szkół Nr 1 (Sala nr 50), ul. Gen. L. Okulickiego 13, 21-040 Świdnik  
dnia 01 lipca 2019r.do godz. 1015 
 
VIII. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI  
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Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują drogą pisemną, 
faksem lub elektronicznie (e-mail:sekretariat@zsnorwid.swidnik.pl.). 
 
IX. SPOSÓB OKREŚLENIA CENY OFERTY 
 
1. Cena winna obejmować wszystkie koszty i opłaty, jakie powstaną w związku z wykonaniem zamówienia oraz z 
warunkami i wymaganiami stawianymi przez Zamawiającego. 
2. Ustalenie prawidłowej stawki podatku od towarów i usług (VAT) leży po stronie Wykonawcy. 
3. Cena może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia, nie dopuszcza się wariantowości cen. 
4. Cena jest ceną ryczałtową. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. 2018 poz. 1025 ze zm.) ten 
rodzaj wynagrodzenia określa w art. 632 następująco: „§ 1. Jeżeli strony umówiły się o wynagrodzenie ryczałtowe, 
przyjmujący zamówienie nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można 
było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac. § 2. Jeżeli jednak wskutek zmiany stosunków, której nie można było 
przewidzieć, wykonanie dzieła groziłoby przyjmującemu zamówienie rażącą stratą, sąd może podwyższyć ryczałt lub 
rozwiązać umowę.” 
W związku z powyższym cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia. 
Cenę oferty należy podać w PLN. Cena musi być wyrażona w jednostkach nie mniejszych niż grosze (do dwóch miejsc 
po przecinku), przy zachowaniu matematycznej zasady zaokrąglania liczb (nie dopuszcza się podania jednostek 
w tysięcznych częściach złotego). 
5. Za cenę oferty uważa się cenę całkowitą brutto podaną w formularzu oferty. 
 
X. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ  
Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERÓW I SPOSOBU OCENY OFERT 
 
1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami: 
           

Kryterium nr 1 – cena oferty, waga   -  80 %. 
Kryterium nr 2 – okres gwarancji, waga - 20 %. 

 
2. Zasady oceny ofert: 

Jako najkorzystniejszą Zamawiający wybierze ofertę, która uzyska największą sumę punktów, według wzoru: 
 

              S = C + G 
gdzie poszczególne symbole oznaczają:  
              S - suma uzyskanych punktów, 
              C - punkty za cenę brutto, 
              P – punkty za okres gwarancji                
                                   
 Kryterium nr 1 :  cena – ocena wg wzoru:  C = ( Cmin / Cof. por.  ) x 80 % x 100 pkt                     

 
         gdzie: 
    Cmin – najniższa oferowana cena całkowita brutto, 
    Cof. por. – oferowana cena całkowita brutto w ofercie porównywanej, 
    C – ilość punktów za cenę przyznanych ofercie porównywanej. 
 

Kryterium nr 2: okres gwarancji: 
min. 24 miesiące gwarancji – 1 pkt, 
min. 30 miesięcy gwarancji – 10 pkt, 
min. 36 miesięcy gwarancji – 20 pkt 
 
Minimalny okres gwarancji wynosi 24 miesiące, maksymalny 36 miesięcy. 
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Zamawiający wymaga podania okresu gwarancji w miesiącach. W przypadku wpisania przez Wykonawcę wartości w 
innych jednostkach, Zamawiający dokona ich przeliczenia na lata i zaokrąglenia w dół do niższego progu.   

 
W przypadku gdy Wykonawca poda krótszy niż 24 miesięczny okres gwarancji, oferta Wykonawcy będzie podlegała 
odrzuceniu.  
W przypadku, gdy Wykonawca poda dłuższy niż 36 miesięczny okres  gwarancji, ocenie będzie podlegał okres 36 
miesięcy. 

 
3.Ocenie punktowej podlegać będą wyłącznie oferty nie podlegające odrzuceniu.  
 
XI. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 
 
Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania 
ofert. 
 

 

XII. ZAMAWIAJĄCY NIE WYMAGA WNIESIENIA WADIUM ANI ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA 
UMOWY 
  
XIII. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE W CELU ZAWARCIA UMOWY 
ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 
 
Zamawiający powiadomi wykonawców, którzy złożyli oferty o wyborze najkorzystniejszej oferty. 
Z wybranym wykonawcą zawarta zostanie umowa, której wzór stanowi załącznik do niniejszego zaproszenia.  
 

XIV. MOŻLIWOŚCI ZMIANY UMOWY 
 
1.Z wybranym wykonawcą podpisana zostanie mowa, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 5. 
2.Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty na podstawie, której 
dokonano wyboru Wykonawcy w przypadkach wskazanych we wzorze umowy. 
 
XV. INFORMACJE DODATKOWE 
Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą odbywać się będą wyłącznie w złotych polskich. Nie 
przewiduje się zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 
 
Załączniki: 
- Opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1 
- Formularz oferty – załącznik nr 2 
- Oświadczenie – załącznik nr 3 
- Wykaz wykonanych robót budowlanych - załącznik nr 4 
- Wzór umowy – załącznik nr 5 
                     

Krzysztof Gałan  

Dyrektor 

 Zespołu Szkół Nr 1 im. Cypriana Kamila 

 w Świdniku 

 


