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I. Zamawiający  
Parafia Rzymskokatolicka św.Piotra z Alkantary i św. Antoniego z Padwy 
Ul. Kościuszki 27A, 
07-100 Węgrów 
Strona internetowa: http://klasztorwegrow.pl 
Osoba do kontaktu: ks. Romuald Kosk 
Numer telefonu: +48 604125207 
E-mail:rkosk@op.pl 
 
II. Tryb udzielenia zamówienia 
Postępowanie jest prowadzone w trybie zasady konkurencyjności zgodnie z Umową grantową Nr 
PLBU.01.01.00-14-0658/17-01 oraz PODRĘCZNIKIEM PROGRAMU. CZĘŚD I – APLIKANT (PRO-
GRAMME MANUAL PART I – APPLICANT Ver. V July/2020, rozdział 6.4.5) 
http://pbu2020.eu/files/uploads/pages_en/Programme%20documents/PBU1/Programme%20Ma
nual%20part%20II%20version%20II%2012_2019.pdf 
Uzasadnienie trybu udzielenia zamówienia: 
Zamawiający nie jest instytucją zamawiającą w rozumieniu ustawy Prawo Zamówieo Publicznych, a 
szacowana wartośd umowy przekracza wartośd 50 000 PLN netto, czyli bez podatku od wartości 
dodanej (VAT). 
 
III. Opis przedmiotu zamówienia  
 
Projekt 
Projekt „Bliźniacze klasztory: Węgrów i Rawa Ruska - wykorzystanie potencjału dziedzictwa histo-
rycznego zakonu Reformatów dla rozwoju turystyki i życia społeczno-kulturalnego w Polsce i Ukra-
inie” realizowany jest przez 2 beneficjentów z Polski (w Węgrowie) i Ukrainy (w Rawie Ruskiej). 
Celem projektu jest zwiększenie atrakcyjności turystycznej terenów przygranicznych (Polska-
Ukraina) poprzez utworzenie Szlaku Klasztorów Poreformackich, rozwijaniu dialogu kultur poprzez 
utworzenie Centrum Dialogu Kultur w Węgrowie oraz Ośrodka Dialogu Kultur w Rawie Ruskiej, 
wzajemne wymiany młodzieży, organizowanie konferencji i wydarzeo kulturalnych oraz propago-
waniu reguły zakonu franciszkaoskiego - miłości do ludzi najbardziej potrzebujących - poprzez 
utworzenie Rodzinnego Domu Dziecka w Rawie Ruskiej. 
Całkowity budżet projektu wynosi: 2.638.872,58 Euro. 
 
Kody CPV 
66110000-4 Usługi bankowe 
 
Przedmiot zamówienia 
Przedmiotem zamówienia jest wybór Wykonawcy, który wystawi Beneficjentowi Wiodącemu gwa-

rancję bankową wymaganą do wypłaty 2 transzy zaliczki w kwocie do 1.187.492,66 EUR. 

Należy przyjąd, że okres ważności gwarancji wynosi 12 miesięcy. 

Beneficjentem udzielonej gwarancji będzie Minister Funduszy i Polityki Regionalnej. 

 

IV. Termin realizacji umowy 
Okres realizacji projektu wynosi 24 miesiące od 1.08.2019 do 31.07.2021 r. zgodnie z Umową gran-
tową nr PLBU.01.01.00-14-0658/17-01. 
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Zamówienie będzie wykonywane od daty zawarcia umowy do czasu zatwierdzenia koocowego 
raportu z realizacji projektu. 
Należy przyjąd, że okres ważności gwarancji wynosi 12 miesięcy. 
 
V. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonania oceny spełnienia tych wa-

runków 
Zamawiający nie precyzuje warunków. 
 
VI. Wykluczenie Wykonawcy 
W celu uniknięcia konfliktu interesów z postępowania wykluczeni są Wykonawcy osobowo lub 
kapitałowo powiązani z Zamawiającym.  

Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne relacjepomiędzy beneficjentem, 

lub osobami upoważnionymi do podejmowania zobowiązao w imieniu beneficjenta, lub osobami 

wykonującymi czynności związane z procedurą wyboru wykonawcy w imieniu beneficjenta, a wy-

konawcą, i obejmują w szczególności: 

1. Pełnienie funkcji wspólnika w spółce cywilnej lub spółce osobowej; 
2. posiadanie co najmniej 10% udziałów lub akcji, chyba że obowiązujące przepisy przewidu-

ją niższy próg; 
3. pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, przedstawicielalub peł-

nomocnika; 
4. pozostawanie w związku małżeoskim lub w stosunku pokrewieostwa lub powinowactwa 

w linii prostej, pokrewieostwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, al-
bo w związku z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli; 

 
Na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania, należy złożyd wraz 
z ofertą oświadczenie o braku ww. powiązao. 
 
VII. Odrzucenie oferty. 
Odrzuceniu podlegają oferty: 
1. których treśd nie odpowiada treści zapytania ofertowego, 
2. złożone przez Wykonawcę podlegającego wykluczeniu w związku z istnieniem powiązao osobo-
wych lub kapitałowych, 
3. które zostały złożone po wyznaczonym terminie na składanie ofert. 
 
VIII. Informacja o możliwości składania ofert częściowych lub wariantowych. 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani wariantowych. 

 
IX. Termin związania ofertą 
Wykonawca pozostaje związany ofertą przez 30dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem 
terminu składania ofert. 

 
X. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazy-

wania oświadczeo i dokumentów. 
W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje prze-
kazywane będą w formie pisemnej lub drogą elektroniczną na adres: rkosk@op.pl 
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Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują korespondencję elektronicznie – każda ze stron na 
żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 
Do kontaktowania się z Wykonawcami ze strony Zamawiającego upoważniony jest:  

 Ks. Romuald Kosk 

 e-mail: rkosk@op.pl 

 Tel: +48 604125207 
 

XI. Opis sposobu przygotowania ofert 
1. Ofertę należy złożyd w formie pisemnej. 
Wraz z ofertą Wykonawca zobowiązany jest złożyd następujące dokumenty: 
- oświadczenie o braku powiązao kapitałowych lub osobowych z Zamawiającym zgodnie z załą-
czonym wzorem, 
W przypadku złożenia oferty oraz wymaganych załączników, uniemożliwiających dokonanie oceny 
spełniania warunków udziału w postępowaniu, oferta zostanie odrzucona. 
 
2. Informacje pozostałe: 
- Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, 
- Wykonawca może złożyd tylko jedną ofertę przygotowaną według wymagao określonych w ni-
niejszym zapytaniu, 
- Dokumenty wchodzące w skład oferty nie podlegają zwrotowi. 
- Oferta musi byd sporządzona w języku polskim, w formie pisemnej. 
- Oferta powinna zawierad koszty umożliwiające jej ocenę zgodnie z kryteriami w p. XIII. 
- Koszty podane w ofercie powinny uwzględniad wszystkie koszty związane z realizacją zamówie-
nia,  które mogą wystąpid przy realizacji przedmiotu umowy. 
 
XII. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert. 
Ofertę należy złożyd pisemnie (pocztą, kurierem lub osobiście) na adres: 
Parafia Rzymskokatolicka św. Piotra z Alkantary i św. Antoniego z Padwy 
Ul. Kościuszki 27A, 07-100 Węgrów 
lub pocztą elektroniczną na adres rkosk@op.pl do dnia 9.11.2020 r. godz.12.00. 
 
Otwarcie ofert nastąpi w kancelarii parafialnej  Parafii Rzymskokatolickiej św. Piotra z Alkantary i 
św. Antoniego z Padwy, ul. Kościuszki 27A, 07-100 Węgrów, dnia9.11.2020 roku, godz. 12:30. 
 
UWAGA – za termin złożenia oferty przyjmuje się datę i godzinę wpływu oferty do Zamawiającego. 
 
XIII. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty. 
Zamawiający dokonuje oceny ofert na podstawie informacji zawartych w ofercie i dokumentach 
dostarczonych wraz z ofertą. 
Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert: 
Kryterium I – koszt jednorazowej prowizji za wystawienie gwarancji, jako procent kwoty gwarancji 
- 20%, 
Kryterium II – koszt obsługi gwarancji za każdy rozpoczęty kwartał okresu obowiązywania gwaran-
cji, jako procent kwoty gwarancji - 80%, 
 
Zostanie wybrana oferta najkorzystniejsza w oparciu o następujący algorytm: 

mailto:rkosk@op.pl
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O = C1 + C2, gdzie: 
O = suma punktów jaką Wykonawca uzyskał za oba kryteria oceny ofert 
C = ilośd punktów jaką Wykonawca uzyskał za kryterium jednorazowa prowizja 
G = ilośd punktów jaką Wykonawca uzyskał za kryterium koszt obsługi gwarancji 
 
Kryterium I – jednorazowa prowizja 
Ocenie będzie podlegad koszt jednorazowej prowizji za wystawienie gwarancji, jako procent kwo-
ty gwarancji, podany w ofercie. 
 
C min 
C1 = ------------------ x 20 pkt 
          C bad 
C min – najmniejsza wartośd wśród złożonych ofert 
C bad – wartośd prowizji oferty badanej 
 
Maksymalna liczba punktów, jakie może otrzymad oferta w tym kryterium to 20. 
 
Kryterium II - koszt obsługi gwarancji 
 
Ocenie będzie podlegad koszt obsługi gwarancji za każdy rozpoczęty kwartał okresu obowiązywa-
nia gwarancji, jako procent kwoty gwarancji, podany w ofercie. 
 
C min 
C2 = ------------------ x 80 pkt 
          C bad 
C min – najmniejsza wartośd wśród złożonych ofert 
C bad – wartośd obsługi oferty badanej 
 
Maksymalna liczba punktów, jakie może otrzymad oferta w tym kryterium to 80. 
 
XIV. Wybór najkorzystniejszej oferty  
1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który spełni warunki udziałuw postępowaniu, 
którego oferta nie podlega odrzuceniu oraz otrzyma największą liczbę punktów w kryteriach oceny 
ofert. 
2. Niezwłocznie po zakooczeniu postępowania Zamawiający umieści na stronie internetowej Baza 
konkurencyjnościoraz na własnej stronie internetowej stosowną informację o: 

a) wyborze Wykonawcy, albo 
b) odrzuceniu wszystkich złożonych ofert, albo 
c) niezłożeniu żadnej oferty, albo 
d) zakooczeniu postępowania bez wyboru żadnej oferty. 

3. Zamawiający poinformuje Wykonawcę, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza o 
miejscu i terminie zawarcia umowy.  
4. Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą po przekazaniu zawiadomienia o wyborze 
Wykonawcy, ale nie później niż w terminie związania ofertą. 
5. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający 
wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzania ich po-
nownej ocenylub zakooczy postępowanie bez wyboru żadnej oferty. 
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XV. Informacje dodatkowe. 
1. Zamawiający zastrzega sobie możliwośd zmiany i uzupełniania treści zapytania ofertowego, 
przed upływem terminu na składanie ofert. 
2. W przypadku zmian i uzupełnienia treści zapytania ofertowego powodujących zmianę treści 
ofert, Zamawiający przedłuży termin składania ofert o czaspotrzebny na dokonanie zmian. 
3. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądad od Wykonawców wyjaśnieo dotyczących 
złożonych ofert. 
4. Każdy zainteresowany może zwrócid się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zapytania. 
5. Do prowadzonego postępowania nie przysługują Wykonawcom środki ochrony prawnej okre-
ślone w przepisach Ustawy Prawo zamówieo publicznych tj. protest, odwołanie, skarga. 
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do: 

- zakooczenia postępowania bez wyboru żadnej z ofert, 

- odwołania postępowania do momentu złożenia ofert, 

- unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. 

7. W przypadku unieważnienia postępowania, Wykonawcom nie przysługuje roszczenie w stosun-
ku do Zamawiającego. 
 
XVI. Załączniki do zapytania ofertowego 

1. wzór oświadczenia o braku powiązao kapitałowych lub osobowych z Zamawiającym 
 


