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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 o udzielenie zamówienia jest jawne z uwzględnieniem obowiązku traktowania na 
równych prawach wszystkich wykonawców uczestniczących w postępowaniu gwarantujący zacho-
wanie uczciwej i efektywnej konkurencji. 

 
III. Opis przedmiotu zamówienia  
Projekt „Bliźniacze klasztory: Węgrów i Rawa Ruska - wykorzystanie potencjału dziedzictwa histo-
rycznego zakonu Reformatów dla rozwoju turystyki i życia społeczno-kulturalnego w Polsce i Ukrai-
nie” realizowany jest przez 2 beneficjentów z Polski (w Węgrowie) i Ukrainy (w Rawie Ruskiej). 
Celem projektu jest zwiększenie atrakcyjności turystycznej terenów przygranicznych (Polska-Ukra-
ina) poprzez utworzenie Szlaku Klasztorów Poreformackich, rozwijaniu dialogu kultur poprzez utwo-
rzenie Centrum Dialogu Kultur w Węgrowie oraz Ośrodka Dialogu Kultur w Rawie Ruskiej, wzajemne 
wymiany młodzieży, organizowanie konferencji i wydarzeń kulturalnych oraz propagowaniu reguły 
zakonu franciszkańskiego - miłości do ludzi najbardziej potrzebujących - poprzez utworzenie Rodzin-
nego Domu Dziecka w Rawie Ruskiej. 
 
Celem niniejszego zamówienia jest wyłonienie wykonawcy prac budowlanych przewidzianych w 
ww. projekcie przez polskiego partnera w Węgrowie. 
 
Kody CPV:  
45000000 – 7 Roboty budowlane 
45212350-4 Budynki o szczególnej wartości historycznej lub architektonicznej 
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne 
45262300-4 Betonowanie 
45262500-6 Roboty murarskie i murowe 
45320000-6 Roboty izolacyjne 
45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty 
specjalistyczne 
45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie 
45410000-4 Tynkowanie 
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 
45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian 
45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie 
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne 
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Przedmiot zamówienia 
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac budowlanych związanych z rewitalizacją budynku 
dawnego klasztoru w Węgrowie z remontem konserwatorskim, przebudową, rozbudową i nadbu-
dową obiektu ze zmianą sposobu użytkowania części obiektu na Centrum Dialogu Kultur. Zakres 
prac obejmuje: 
- wymianę poszycia i pokrycia dachowego na budynku klasztornym, 
- remont elewacji wraz z wymianą stolarki, 
- wykonanie instalacji elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej, grzewczej i 
wentylacyjnej, 
- przystosowanie poddasza klasztoru do celów noclegowych na 42 miejsca, 
- zadaszenie wirydarza z przeznaczeniem na dużą salę wielofunkcyjną, 
- wykonanie pochylni dla osób niepełnosprawnych oraz montaż windy osobowej. 
 
Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia oraz zakres robót określa dokumentacja projektowa 
oraz ślepe kosztorysy i przedmiary robót. 
Ślepe kosztorysy i przedmiary robót są załączone do niniejszego zapytania ofertowego. Dokumen-
tacja projektowa jest dostępna on-line na dysku internetowym, do którego dostęp będzie udzielany 
wszystkim zainteresowanym po przesłaniu maila z prośbą o udostępnienie na adres mailowy 
rkosk@op.pl. 
Wszystkie przedmioty zamówienia muszą być fabrycznie nowe i odpowiadać adekwatnym normom 
obowiązującym w naszym kraju, muszą posiadać oznaczenia zgodności z normami bezpieczeństwa, 
nie mogą zawierać substancji toksycznych. 
 
Wszystkie nazwy własne użyte w projektach, kosztorysach i przedmiarach należy traktować jako 
przykładowe i można zastosować materiały równoważne (materiały nie mogą być niższych parame-
trów niż wskazane w dokumencie). Wymienione materiały w dokumentacji nie są obligatoryjne do 
zastosowania. 
 
IV. Harmonogram realizacji zamówienia  
Zamówienie musi zostać zrealizowane w okresie do 660 dni od dnia podpisania umowy z wybra-
nym Wykonawcą. 
Rozliczenie pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będzie następowało na podstawie faktur czę-
ściowych oraz faktury końcowej za wykonane roboty nie częściej jak raz na kwartał. 
 

V. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonania oceny spełnienia tych wa-
runków 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: 
1. Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności 
Wykonawca musi posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności po-
zwalające na realizację zamówienia, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. 
 
Ocena spełnienia warunku będzie dokonywana w oparciu o oświadczenie dołączone do oferty, 
którego wzór stanowi załącznik do formularza oferty. 
 
2. Wiedza i doświadczenie 
Wykonawca wykaże, że posiada doświadczenie polegające na wykonaniu: co najmniej 2 zadań 
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i konserwatorskiej i prawidłowo ukończonych w okresie 
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ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 
krótszy - w tym okresie, polegających na przebudowie, adaptacji, modernizacji obiektów budowla-
nych zabytkowych o wartości nie mniejszej niż 2.000.000,00 zł (brutto) /dwa miliony złotych/ łącz-
nie. 
Doświadczenie musi zostać potwierdzone referencjami wystawionymi przez podmiot, na rzecz któ-
rego zadanie było wykonywane, potwierdzającymi, że roboty te zostały wykonane należycie. 
 
Ocena spełnienia niniejszego warunku zostanie dokonana na podstawie złożonego wykazu zreali-
zowanych prac i załączonych referencji. 
 
3. Sytuacja ekonomiczna i finansowa 
- Wykonawca wykaże, że posiada aktualną, opłaconą polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialno-
ści cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia oraz odpo-
wiedzialności za szkodę wynikłą z niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, na sumę 
gwarancyjną nie niższą niż 2 000 000,00 zł /dwa miliony złotych/. 
- Wykonawca załączy do oferty zaświadczenia o niezaleganiu z płatnościami z właściwego urzędu 
skarbowego i ZUS. 
 
Ocena spełniania powyższego warunku zostanie dokonana na podstawie złożonych kopii polisy i 
zaświadczeń. 
 
VI. Wykluczenie Wykonawcy 
W celu uniknięcia konfliktu interesów z postępowania wykluczeni są Wykonawcy osobowo lub ka-
pitałowo powiązani z Zamawiającym.  

Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania między podmiotem 

ubiegającym się o przyznanie pomocy lub pomocy technicznej lub beneficjentem, lub osobami upo-

ważnionymi do zaciągania zobowiązań w ich imieniu, lub osobami wykonującymi w ich imieniu czyn-

ności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowania w sprawie wyboru wyko-

nawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na: 

1. uczestniczeniu jako wspólnik w spółce cywilnej lub osobowej; 
2. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji spółki kapitałowej; 
3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta lub pełno-

mocnika; 
4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii 

prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocz-
nej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli; 

 
Na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania, należy złożyć wraz z 
ofertą oświadczenie o braku ww. powiązań. 
  
VII. Odrzucenie oferty. 
Odrzuceniu podlegają oferty: 

1. których treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego, 
2. złożone przez Wykonawcę, który nie spełnia warunków, określonych w zapytaniu oferto-

wym, 
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3. złożone przez Wykonawcę podlegającego wykluczeniu w związku z istnieniem powiązań 
osobowych lub kapitałowych, 

4. 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 60 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem 
terminu składania ofert.  

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

wania oświadczeń i dokumentów. 
W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje prze-
kazywane będą w formie pisemnej lub drogą elektroniczną w postaci podpisanych i zeskanowanych 
dokumentów, na adres: rkosk@op.pl  
Forma pisemna zastrzeżona jest do złożenia oferty wraz z załącznikami. 
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 złożyć w formie pisemnej na załączonym Formularzu ofertowym. 
Wraz z ofertą Wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty: 
- oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych z Zamawiającym zgodnie z załączo-
nym wzorem, 
- oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z załączonym wzorem, 
- wykaz wykonanych robót remontowo - budowlanych, w zakresie niezbędnym do wykazania speł-
niania warunku doświadczenia, wraz załączonymi referencjami potwierdzającymi, że roboty te zo-
stały wykonane należycie, 
- kopię aktualnej opłaconej polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej, 
- zaświadczenia o niezaleganiu z płatnościami z właściwego urzędu skarbowego i ZUS. 
W przypadku złożenia oferty bez kompletu wymaganych załączników, oferta zostanie odrzucona. 
 
2. Ofertę należy złożyć w zamkniętym, nieprzezroczystym opakowaniu, zabezpieczonym w sposób 
gwarantujący zachowanie w poufności jego zawartości oraz nienaruszalność do upływu terminu 
otwarcia ofert. Opakowanie powinno być opisane następująco: 
------------------------------ 
Nadawca: 
Nazwa i adres Wykonawcy (pieczęć). 
 
Adresat: 
Parafia Rzymskokatolicka  św. Piotra z Alkantary i św. Antoniego z Padwy 
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Ul. Kościuszki 27A, 07-100 Węgrów 
 
OFERTA NA WYKONANIE ZADANIA 
„Bliźniacze klasztory: Węgrów i Rawa Ruska - wykorzystanie potencjału dziedzictwa historycznego 
zakonu Reformatów dla rozwoju turystyki i życia społecznokulturalnego w Polsce i Ukrainie” - wy-
konanie prac budowlanych związanych z rewitalizacją budynku dawnego klasztoru w Węgrowie z 
remontem konserwatorskim, przebudową, rozbudową i nadbudową obiektu ze zmianą sposobu 
użytkowania części obiektu na Centrum Dialogu Kultur. 
NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT 
5.06.2019 r. godz. 12:30 
------------------------------ 
 
3. Oferta i załączniki muszą być podpisane przez osobę/osoby upoważnione do reprezentowania 
Wykonawcy/Wykonawców w obrocie prawnym zgodnie z danymi ujawnionymi w KRS – rejestrze 
przedsiębiorców albo w ewidencji działalności gospodarczej lub Pełnomocnika. 
 
4. Informacje pozostałe: 
- Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, 
- Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę przygotowaną według wymagań określonych w ni-
niejszym zapytaniu, 
- Dokumenty wchodzące w skład oferty nie podlegają zwrotowi. 
- Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w formie pisemnej. 
- Oferta powinna zawierać łączną cenę ryczałtową za wykonanie przedmiotu zamówienia. Cena 
podana w ofercie powinna uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia. War-
tość cenową należy podać w złotych polskich cyfrą – z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku 
oraz słownie. 
 
5. Zamawiający dopuszcza korzystanie z podwykonawców po ich uprzednim zgłoszeniu przez Wy-
konawcę i zaakceptowaniu przez Zamawiającego. 
 
6. Zaleca się, aby: 
- ewentualne poprawki i skreślenia lub zmiany w tekście oferty (i w załącznikach do oferty) były 
parafowane przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy lub posiadającą Pełnomoc-
nictwo, 
- każda zapisana strona oferty (wraz z załącznikami do oferty) była parafowana i oznaczona kolej-
nymi numerami, 
- kartki oferty były trwale spięte (z zastrzeżeniem, że część stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa 
może stanowić odrębną część oferty), 
- oferta została opracowana zgodnie ze wzorami załączonymi do zapytania. 

 
7. Zmiana / wycofanie oferty: 
- Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę, 
- o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty należy pisemnie powiadomić Zamawiającego, przed 
upływem terminu składania ofert, 
- pismo należy złożyć zgodnie z opisem podanym w ust. 1 i 2, oznaczając odpowiednio „ZMIANA 
OFERTY”/„WYCOFANIE OFERTY”, 
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- do pisma o wycofaniu oferty musi być załączony dokument, z którego wynika prawo osoby podpi-
sującej informację do reprezentowania Wykonawcy. 

 
8. Oferty złożone po terminie składania ofert zostaną odrzucone. 
 
XII. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert. 
1. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej (osobiście, pocztą lub przesyłką kurierską) do kancelarii 
parafialnej Parafii Rzymskokatolickiej św. Piotra z Alkantary i św. Antoniego z Padwy, ul. Kościuszki 
27A, 07-100 Węgrów, w terminie do dnia 5.06.2019 roku, godz. 12.00. 
2. Otwarcie ofert nastąpi w kancelarii parafialnej  Parafii Rzymskokatolickiej św. Piotra z Alkantary i 
św. Antoniego z Padwy, ul. Kościuszki 27A, 07-100 Węgrów, dnia 5.06.2019 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. 
Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert: 
Kryterium I – cena 80%, 
Kryterium II - gwarancja 20% 
Zostanie wybrana oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i pozostałych kryteriów 
oceny ofert w oparciu o następujący algorytm: 
O = C + G, gdzie: 
O = suma punktów jaką Wykonawca uzyskał za oba kryteria oceny ofert 
C = ilość punktów jaką Wykonawca uzyskał za kryterium cena 
G = ilość punktów jaką Wykonawca uzyskał za kryterium gwarancja 

 
Kryterium I - cena 

              C min 
C = ------------------ x 80 pkt 
               C bad 

C min  – cena brutto oferty najtańszej 
C bad  – cena brutto oferty badanej 
 
Kryterium II - gwarancja     
Punkty za kryterium gwarancja zostaną przyznane Wykonawcy na podstawie oświadczenia dotyczą-
cego okresu udzielonej gwarancji zawartego w formularzu oferty. Komisja dokona oceny poszcze-
gólnych ofert w kryterium gwarancja stosując poniższe zasady: 

              Długość gwarancji w ofercie badanej 
C = ------------------------------------------------------------- x 20 pkt 
              Maksymalna długość gwarancji ( 60 m-cy) 
 

Przy ocenie ofert będzie brany pod uwagę okres udzielonej gwarancji (w miesiącach). Minimalny 
okres gwarancji wynosi 36 miesięcy (na wszystkie elementy przedmiotu zamówienia wykonawca 
musi zadeklarować minimalny termin gwarancji jakości, który wynosi 36 miesięcy licząc od dnia na-
stępnego po dniu wystawienia protokołu ostatecznego odbioru robót inwestycyjnych). Maksymalny 
okres gwarancji podlegający punktacji to 60 miesięcy. Oznacza to, że Wykonawca, który zapropo-
nuje okres gwarancji dłuższy niż 60 miesięcy nie otrzyma więcej niż 20 pkt. W przypadku wskazania 
terminu gwarancji krótszego niż 36 miesięcy oferta zostanie odrzucona. 
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XIV. Wybór najkorzystniejszej oferty  

1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który spełni warunki udziału w postępowa-
niu, którego oferta nie podlega odrzuceniu oraz otrzyma największą liczbę punktów w 
kryteriach oceny ofert. 

2. Niezwłocznie po zakończeniu postępowania Zamawiający umieści na stronie internetowej 
Baza konkurencyjności oraz na własnej stronie internetowej stosowną informację o: 
a) wyborze Wykonawcy, albo 
b) odrzuceniu wszystkich złożonych ofert, albo 
c) niezłożeniu żadnej oferty, albo 
d) zakończeniu postępowania bez wyboru żadnej oferty. 

3. Zamawiający poinformuje Wykonawcę, którego oferta została wybrana jako najkorzyst-
niejsza 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, Zama-
wiający wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przepro-
wadzania ich ponownej oceny lub zakończy postępowanie bez wyboru żadnej oferty. 
 

XV. Informacje dodatkowe. 
1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany i uzupełniania treści zapytania oferto-

wego, przed upływem terminu na składanie ofert. 
2. W przypadku zmian i uzupełnienia treści zapytania ofertowego powodujących zmianę tre-

ści ofert, Zamawiający przedłuży termin składania ofert o czas potrzebny na dokonanie 
zmian. 

3. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień doty-
czących złożonych ofert. 

4. Każdy zainteresowany może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zapytania. 
5. Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń w walutach obcych. Rozliczenie będzie prowadzone 

w walucie polskiej (PLN). 
6. Zamawiający nie przewiduje wpłaty wadium przez Wykonawców. 
7. Do prowadzonego postępowania nie przysługują Wykonawcom środki ochrony prawnej 

określone w przepisach Ustawy Prawo zamówień publicznych tj. protest, odwołanie, 
skarga. 

8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym etapie 
postępowania bez podania przyczyny. W przypadku unieważnienia postępowania, Wyko-
nawcom nie przysługuje roszczenie w stosunku do Zamawiającego. 

 
XVI. Załączniki do zapytania ofertowego 

1. formularz ofertowy, 
2. wzór oświadczenia o braku powiązań kapitałowych lub osobowych z Zamawiającym 
3. wzór oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu 
4. przedmiar robót budowlany 
5. przedmiar robót instalacje 
6. przedmiar robót elektryczny 
7. kosztorys ślepy budowlany 
8. kosztorys ślepy instalacje 
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9. kosztorys ślepy elektryczny 
10. dokumentacja projektowa  – do pobrania z dysku internetowego, dostęp po przesłaniu ma-

ila. 
 

 

 


