Majdan – Cisna dnia 10.10.2018 rok
Zapytanie ofertowe- ogłoszenie o zamówieniu na roboty polegające na odtworzeniu ogrzewania
w 5 wagonach kolejowych, modernizacji wagonu towarowego platformy pddx (przebudowa na
wagon techniczny) oraz remoncie nie samojezdnego pługa odśnieżnego
w ramach operacji pn.
„Zimowe przewozy turystów zabytkową kolejką wąskotorową nowym produktem turystycznym
Bieszczadów” realizowanej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach
strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach poddziałania 19.2
„Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego PROW na lata 20142020, w zakresie rozwijania działalności gospodarczej.
1. Zamawiający:
Fundacja Bieszczadzkiej Kolejki Leśnej
Majdan 17
38-607 Cisna
tel. (+48) 13 468 63 35
e-mail: biuro@fbkl.pl
stronainternetowa: http://kolejka.bieszczady.pl/
2. Tryb udzielenia zamówienia
Zamówienie o wartości poniżej 30.000 EUR (netto)zgodnie z art. 43a ust. 5 Ustawy o wspieraniu
rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju
Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (po
zmianach wynikających z ustawy o zmianie ustawy - Dz. U. 2018 poz. 311).
3. Przedmiot zamówienia
3.1. Przedmiotem zamówienia są następujące roboty:
1. Odtworzenie ogrzewania w 5 wagonach kolejowych:

remont kotła opalanego paliwem stałym poprzez wymianę zniszczonych elementów
stalowych w każdym z 5-ciu wagonów,

instalacja grzewcza rozprowadzona po wagonach – wymiana przeciekających odcinków
instalacji z rur stalowych w każdym z 5-ciu wagonów,

wypełnienie płynem niepowodującym zamarzania instalacji w każdym z 5-ciu wagonów.
2. Modernizacja wagonu towarowego platformy pddx polegająca na przebudowie na wagon
techniczny:

demontaż zniszczonych elementów ścian i dachu,

czyszczenie elementów konstrukcyjnych,

wykonanie konstrukcji dachu z płaskownika,

wykonanie konstrukcji ścian z profilu zamkniętego,

wypełnienie ścian, podłogi i dachu deskami ostruganymi,

zabudowa wagonu regałami stalowymi na narzędzia.
3. Remont wąskotorowego nie samojezdnego pługa odśnieżnego:

konserwacja techniczna lemieszy i podwozia wagonu, konserwacja wózków i zestawów
kołowych, maźnic oraz czopów skrętów,

częściowa wymiana obicia deskami ścian

wymiana pokrycia dachu z blachy ocynkowanej płaskiej
Szczegółowy zakres obejmują przedmiary robót stanowiący Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego
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Uwaga: Wszelkie nazwy własne obiektów lub ich części, a także nazwy handlowe materiałów użyte w
przedmiarach robót mają charakter wyłącznie poglądowy. Zamawiający dopuszcza zastosowanie
materiałów/produktów innego producenta o równoważnych parametrach technicznych (spełniających
parametry podane w przedmiarze robót).
Warunki udziału w postępowaniu:
W postępowaniu mogą uczestniczyć podmioty:
 prowadzące działalność gospodarczą w zakresie objętym opisem przedmiotu zamówienia;
 posiadające uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności objętych
przedmiotem zamówienia, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
 dysponujące odpowiednim potencjałem technicznym do realizacji zamówienia;
 znajdujące się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej realizację zamówienia.
Warunek ten zostanie oceniony przez zamawiającego na podstawie załączonych do oferty
dokumentów, w tym oświadczenia potwierdzającego spełnienie warunków udziału w postępowaniu
(wzór oświadczenia w załączeniu do zapytania ofertowego – Zał. 3).
4.1 Dokumenty wymagane od wykonawców
Na potwierdzenie spełniania warunków wymaganych w niniejszym zamówieniu każdy Wykonawca
złoży następujące dokumenty stanowiące załączniki do oferty:
4.1.1. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne Zaświadczenie CEIDG potwierdzające
dopuszczenie Wykonawcy do obrotu prawnego w zakresie objętym zamówieniem, wskazujące sposób
reprezentowania oraz osoby uprawnione do dokonywania czynności prawnych w imieniu oferenta oraz
oświadczenie, że na dzień złożenia oferty Wykonawca nie jest w trakcie postępowania
upadłościowego, lub w trakcie likwidacji.
Jeżeli działalność gospodarcza przedsiębiorców jest prowadzona w formie spółki cywilnej, należy
złożyć umowę spółki cywilnej.
4.1.3. Oświadczenie oferenta (Załączniku nr 3).
Powyższe dokumenty stanowią załączniki do oferty i muszą mieć formę pisemną.
4.1.4. Dokument, którego wzór stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia musi być sporządzony
zgodnie z tym wzorem.
4.1.5. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach
zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od
charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest
udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia,
w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do
dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.
4.1.6. Dokumenty mogą być przedłożone w formie oryginałów lub kserokopii. Kserokopie składanych
dokumentów muszą być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania oferenta wraz z ich
pieczęciami imiennymi, koniecznie poprzedzonym dopiskiem „za zgodność z oryginałem”.
4.1.7. Kolejność działań związanych z wyborem oferty.
1) W niniejszym postępowaniu zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy
wykonawca, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz
spełnia warunki udziału w postępowaniu (tzw. procedura odwrócona).
2) Jeżeli wykonawca, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza nie złożył wskazanych
przez zamawiającego w zapytaniu ofertowym oświadczeń lub dokumentów potwierdzających warunki
udziału w postępowaniu lub podstawy wykluczenia lub dokumenty te są niekompletne, zawierają błędy
lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wezwie wykonawcę do ich
złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień.
Uzupełnieniu nie podlega treść oferty rozumiana jako zakres zobowiązania Wykonawcy. Czynność
uzupełniania dokumentów i/lub oświadczeń jest czynnością jednokrotną.
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Brak jakiegokolwiek z dokumentów lub złożenie dokumentów w niewłaściwej formie (np.
niepotwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopie, brak podpisów osób uprawnionych)
spowoduje wykluczenie oferenta.
4. Kryteria oceny ofert i sposób przyznania punktów – wybór najkorzystniejszej oferty
nastąpi w oparciu o następujące kryteria:
Kryterium 1

Cena netto

100%

Punktacja przyznawana będzie według następujących zasad:
Kryterium nr 1- najniższa cena łączna netto - 100%.
Przy dokonaniu oceny ofert Zamawiający posłuży się następującym wzorem:
C = (Cn/Co)*100 pkt
gdzie:
C- przyznane punkty
Cn- najniższa cena ofertowa spośród wszystkich ofert podlegających ocenie
Co- cena oferty ocenianej
Maksymalna liczba punktów, która może zostać przyznana wykonawcy w ocenie ww.kryterium wynosi
100 pkt.
Zatem, maksymalnie oferta może uzyskać 100 pkt. Wygrywa oferta, która zdobędzie największą ilość
punktów.
Ocena ofert dokonywana będzie na podstawie informacji przedstawionych przez wykonawców
w formularzu ofertowym.
5. Informacja na temat zakresu odrzucenia:
Oferta podlega odrzuceniu w przypadku, gdy:
1. jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego lub
2. została złożona przez podmiot:
a) niespełniający warunków udziału w postępowaniu
b) powiązany osobowo lub kapitałowo z beneficjentem lub osobami, o których mowa w art. 43a
ust. 4 ustawy (Dz. U. 2017, poz.5)
3. została złożona po terminie składania ofert określonym w zapytaniu ofertowym.
Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania między podmiotem
ubiegającym się o przyznanie pomocy lub pomocy technicznej lub beneficjentem, lub osobami
upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w ich imieniu, lub osobami wykonującymi w ich imieniu
czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowania w sprawie wyboru
wykonawcy a wykonawcą, polegające na:
 uczestniczeniu jako wspólnik w spółce cywilnej lub osobowej;
 posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji spółki kapitałowej;
 pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta lub
pełnomocnika;
 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;
 pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić
uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.
6. Termin składania ofert
Termin składania ofert upływa

dzień
25

miesiąc
10

rok
2018

dzień
15

miesiąc
02

rok
2019

7. Termin realizacji zamówienia:
Ostateczny możliwy do zaakceptowania termin
realizacji zamówienia upływa w dniu
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8. Miejsce składania ofert:
Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego:
Fundacja Bieszczadzkiej Kolejki Leśnej
Majdan 17
38-607 Cisna
w biurze w terminie do dnia 25.10.2018 r. do godz. 14.00.
Wykonawca przedłoży ofertę zgodnie z wzorem (Zał. Nr 1) na wykonanie usług objętych zamówieniem
z podaniem ceny oraz terminu realizacji zadania.
Załącznikiem do oferty powinny być dokumenty wskazane w punkcie 4.1.
Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że
Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu przed terminem
składania ofert tj. 25.10.2018 r. godz. 14.00.
Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu zostanie przygotowane, opieczętowane,
a wewnętrzna i zewnętrzna koperta będzie dodatkowo oznaczona określeniami „ZMIANA” lub
„WYCOFANIE”.
Oferent nie może wycofać lub wprowadzić zmian po upływie terminu składania ofert.
Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
Osoba do kontaktu w sprawie zamówienia: Mariusz Wermiński-tel. (+48) 13 468 63 35, e-mail:
biuro@fbkl.pl
9. Akceptowalne formy składania ofert:
Forma papierowa: przesyłką pocztową lub kurierską za potwierdzeniem odbioru lub osobiście
u składającego zapytanie.
10. Złożona oferta powinna zawierać co najmniej:
 dane identyfikujące oferenta (nazwę, adres, NIP),
 opis nawiązujący do zakresu prac montażowych i budowlanych w zapytaniu ofertowym (opis
przedmiotu zamówienia),
 wartość oferty netto i brutto, wartość podatku VAT,
 termin realizacji zamówienia,
 termin ważności oferty.
Oferty powinny zawierać dane identyfikujące oferenta, tj. zawierać pełną nazwę wystawcy oferty (np.
zostać opatrzone pieczęcią imienną/nagłówkową, zostać sporządzone na papierze firmowym, itp.).
Oferty muszą również zawierać datę sporządzenia dokumentu oraz podpis oferenta lub osoby
uprawnionej do występowania w jego imieniu.
Przedkładane oferty muszą odpowiadać treści zapytania ofertowego. Ponadto wskazane jest, by
oferta zawierała inne dodatkowe informacje, np. termin i warunki gwarancji (min. 12 m-cy), warunki
płatności, możliwe do uzyskania upusty, kosztorys ofertowy, itp.
Koperta ma posiadać oznaczenie:
„Oferta – prace montażowe i budowlane polegające na odtworzeniu ogrzewania w 5 wagonach
kolejowych i modernizacji wagonu towarowego platformy pddx (przebudowa na wagon
techniczny)”.
Rozpatrywane będą oferty dostarczone do dnia terminu składania ofert (liczy się data odbioru).
11. Niedopuszczalne jest składanie ofert częściowych na wykonanie poszczególnych
zadań.
12. Z oferentem, który uzyska największą ilość punktów zostanie zawarta umowa
zawierająca klauzulę, iż „W przypadku odrzucenia lub zakwestionowania
przeprowadzonego postępowania ofertowego przez ARiMR, wykonawca zobowiązuje
się do rozwiązania umowy”. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian
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postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, w przypadku gdy
konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było
przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a takie zmiany są niezbędne do prawidłowego
wykonania zamówienia podstawowego. Zmiany umowy wymagają formy pisemnej w
postaci aneksu.
13. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia zamówienia w przypadku:
 Gdy najniższa oferta przekracza wartość środków finansowych,które zamawiający
przeznaczył na finansowanie projektu,
 środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na
sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane.
 bądź bez podania przyczyny.
14. Informacje dodatkowe:
Wykonawca zobowiązany będzie wystawić fakturę/y dokumentujące nabycie przedmiotu
zamówienia na Zamawiającego. Faktura powinna zawierać nazwę, adres oraz numer
identyfikacji podatkowej Zamawiającego.
ZAŁĄCZNIKI DO OGŁOSZENIA
1. Formularz oferty
2. Przedmiary robót
3. Oświadczenie
Zamawiający:
……………………………………………
Miejscowość, data i podpis
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Załącznik nr 1
FORMULARZ OFERTY
Dla zamówienia o wartości poniżej 30.000 EUR (netto)zgodnie z art. 43a ust. 5 Ustawy o wspieraniu
rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju
Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (po
zmianach wynikających z ustawy o zmianie ustawy - Dz. U. 2018 poz. 311).
na
Odtworzenie ogrzewania w 5 wagonach kolejowych i modernizacja wagonu towarowego
platformy pddx (przebudowa na wagon techniczny) i nie samojezdnego pługa odśnieżnego
dla
Fundacji Bieszczadzkiej Kolejki Leśnej w Majdanie 17, 38-607 Cisna
1. Nazwa (firma) oraz adres Wykonawcy.
.......................................................................................................................................................
NIP: .....................................................................................................
REGON: ..............................................................................................
Numer rachunku bankowego: ..............................................................
2. Kalkulacja cenowa Wykonawcy za realizację całości przedmiotu zamówienia:
a) oferujemy
wykonanie
całości
przedmiotu
zamówienia
za
cenę
netto:
.......................................... zł., a wraz z należnym podatkiem VAT w wysokości ..........%
za cenę brutto: ....................................... zł.;
b) oferujemy termin realizacji zamówienia: ............. dni/tygodni, licząc od dnia podpisania
umowy;
c) termin ważności oferty………………..,
d) warunki płatności ……………………..
e) upust i rabaty ………………….
f) Udzielona gwarancja …………………
3.Dodatkowe informacje:
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
4. Oświadczam, iż zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i wymogami Zamawiającego i nie
wnoszę do nich żadnych zastrzeżeń.
5.Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1
rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).
1
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wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu
ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu2
6. Oświadczam, że na dzień składania oferty firma nie jest w trakcie postępowania upadłościowego
ani w trakcie likwidacji,
7.Załącznikami do niniejszego formularza stanowiącymi integralną część oferty są:
a)
b)
c)
d)
e)

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

Miejscowość ............................, dnia ....................................2018 roku.

........................................................................
(pieczęć i podpis osoby uprawnionej do składania
oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)

W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie
stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa
(usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).
2
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Załącznik nr 3
…………………………………..
(pieczęć oferenta)

OŚWIADCZENIE
Oświadczam, że
1. Posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy
prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
1. Spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w zapytaniu
ofertowym.
2. Nie jestem powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe
lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Beneficjentem lub osobami
upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Beneficjenta lub osobami wykonującymi
w imieniu Beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury
wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;
c) pełnieniu

funkcji

członka

organu

nadzorczego

lub

zarządzającego,

prokurenta,

pełnomocnika;
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w
linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w
stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli;
e) pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to
budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.

……………………………………………………………………
Podpis
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