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Zaproszenie do złożenia oferty cenowej
na
Pełnienie funkcji specjalisty ds. zamówień w ramach projektu
Prace remontowe przy kościele filialnym p.w. Ducha Św. w Bytomiu
I. Nazwa i adres zamawiającego:
Parafia Rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny
ul. Księdza Karola Koziołka 3
41-902 Bytom
Adres poczty elektronicznej: piotrkop@gliwice.opoka.org.pl
II. Tryb postępowania
1.

2.
3.

Zamawiający przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia stosując zasady konkurencyjności
i równego dostępu do zamówienia. Zamawiający udziela zamówienia w sposób racjonalny, efektywny,
przejrzysty i niedyskryminujący, z zachowaniem zasad uzyskiwania najlepszych efektów z danych
nakładów.
Wartość zamówienia nie przekracza 20 000 zł netto.
Miejsce publikacji ogłoszenia o zamówieniu: strona internetowa http://www.wnmp.bytom.pl/ w dniu
01.04.2019 r.

III. Opis przedmiotu zamówienia:
1.

2.

3.
4.

Przedmiotem postępowania jest kompleksowe przygotowanie i przeprowadzenie postępowań o udzielenie
zamówień zgodnie z aktualnymi Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu
Spójności na lata 2014-2020” oraz umową o dofinansowanie projektu pn. Prace remontowe przy kościele
filialnym p.w. Ducha Św. w Bytomiu.
W ramach Projektu planowane są następujące postępowania prowadzone na zasadach zapytania
ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności/rozeznania rynku:
1) Wybór koordynatora Projektu;
2) Wybór wykonawcy robót budowlanych polegających przewidujących m.in.:
- izolację zewnętrzną – odwodnienie (rozebranie podbudowy betonowej, wykopy do fundamentów,
odbicie tynków i odgrzybianie ścian poprzez założenie izolacji i drenażu); - malowanie elewacji
i wnętrza; - oczyszczenie, konserwacja portalu; - remont nawierzchni przed kościołem (m.in.
rozebranie nawierzchni z kostki, profilowanie podłoża, ułożenie nowej nawierzchni, zagospodarowanie
terenu wokół kościoła). Wartość zamówienia: 318 182,18 zł brutto
Ostateczny wybór trybu, będzie uzależniony od ustalonej wartości zamówienia.
W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do wszelkich czynności niezbędnych do udzielenia
zamówień, w szczególności:
1) oszacowanie wartości zamówienia dla zamówienia dot. koordynatora Projektu;
2) przygotowanie opisu przedmiotu zamówienia dla zamówienia dot. koordynatora Projektu;
3) określenie warunków udziału w postępowaniu w sposób nienaruszający zasady równego traktowania
wykonawców oraz uczciwej konkurencji, a jednocześnie pozwalający na wyłonienie kręgu
wykonawców dających rękojmię prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia;
4) współdziałanie z Inspektorami Nadzoru Inwestorskiego i Konserwatorskiego, przy opracowaniu
materiałów na postępowanie roboty budowlane;
5) opracowanie zapytań ofertowych zgodnie z zasadą konkurencyjności/rozeznania rynku, w tym min.
projektów umów;
6) określenie kryteriów oceny ofert;
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7) opracowanie odpowiedzi na wnioski wykonawców o wyjaśnienia treści zapytania w zakresie formalnoprawnym (etap pracy wymagający współpracy z Zamawiającym oraz autorami dokumentacji
technicznej, oraz Inspektorami nadzoru);
8) sprawdzanie i ocena ofert;
9) wezwania do uzupełnień, wyjaśnień;
10) przygotowanie rozstrzygnięcia postępowania (zawiadomienia o wyniku, wykluczeniach, odrzuceniach);
11) opracowanie ogłoszenia o udzieleniu zamówienia oraz protokołu z udzielenia zamówienia);
12) koordynacja zawierania umów (w tym m.in. weryfikacja przedkładanych gwarancji zabezpieczenia
należytego wykonania umowy- dla robót budowlanych);
13) o ile zajdzie taka potrzeba, w przypadku kontroli Projektu, przygotowanie stosownych wyjaśnień;
14) ścisła współpraca z zespołem projektowym, w tym Inspektorami Nadzoru Inwestorskiego
i Konserwatorskiego, koordynatorem Projektu;
15) informowanie Zamawiającego o wszystkich problemach istniejących i przewidywanych razem ze
sposobami ich rozwiązywania, i/lub działaniami korygującymi mającymi na celu usuwanie takich
problemów;
16) wsparcia Zamawiającego, udzielając mu pomocy, w trakcie mogących nastąpić czynności
sprawdzających poprawność realizacji projektu, prowadzonych przez upoważnione organy kontrolne.
Ww. wsparcie rozumiane będzie jako świadczenie pomocy przez Wykonawcę w przygotowywaniu
opinii, składaniu wyjaśnień, zredagowaniu odpowiedzi, na ewentualne zarzuty i wątpliwości
wystosowane przez organy kontrolne, a dotyczące prowadzonych postępowań, w których sprawdzaniu
lub prowadzeniu uczestniczył Wykonawca.
IV. Okres trwania zamówienia:
- od dnia zawarcia umowy do dnia przekazania Zamawiającemu ostatniego Protokołu postępowania.
Okres realizacji Projektu: do 2020-11-30
V. Warunki udziału w postępowaniu.
O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który wskaże osobę do wykonania niniejszego
zamówienia, która w okresie 3 lat przed upływem składania ofert przeprowadziła min. 2 postępowania
o udzielenie zamówień, w tym min. 1 dotyczące robót budowanych.
Zamawiający dokona ocenę warunku na podstawie oświadczenia Wykonawcy zawartego w formularzu
ofertowym.
VI.
Opis sposobu przygotowania ofert i miejsce złożenia:
1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
2. Kompletna oferta powinna zawierać:
1) Formularz oferty, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 1;
2) Pełnomocnictwo do podpisywania oferty oraz do podpisywania innych dokumentów i oświadczeń
składanych wraz z ofertą, lub pełnomocnictwo Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie
(jeżeli dotyczy)
3. Ofertę należy złożyć do dnia 08.04.2019 r. osobiście, e-mailem na adres: piotrkop@gliwice.opoka.org.pl
lub pocztą na adres Parafia Rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, ul. Księdza
Karola Koziołka 3, 41-902 Bytom.
4. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
1) Cena oferty jest ceną ryczałtową brutto, zawierającą wszystkie koszty wykonania pełnego zakresu
przedmiotu zamówienia. Cena musi obejmować wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia
w pełnym zakresie, z uwzględnieniem ewentualnego ryzyka związanego z wynagrodzeniem
ryczałtowym.
2) W przypadku oferty składanej przez osobę fizyczną nie będącą przedsiębiorcą, cena brutto jest ceną
ostateczną jaką zapłaci Zamawiający. Od podanej stawki dokona się potrąceń obligatoryjnych na
podstawie złożonego oświadczenia do umowy zlecenia. Stawka zostanie pomniejszona o koszty
pracodawcy.
5. Okres ważności oferty:
– 30 dni liczonych wraz z upływem terminu składania ofert.
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VII.
Kryteria oceny ofert:
Przy ocenie ofert, Zamawiający będzie kierował się następującym kryterium:
Cena – waga 100%
Kryterium cena– będzie obliczane według wzoru:
Cena całkowita brutto [zł]
Liczba punktów = (Cmin/Cof) * 100 * waga
gdzie:
- Cmin – najniższa cena spośród wszystkich ofert
- Cof – cena badanej oferty
VIII.

Wykonawcy którzy złożyli oferty zostaną poinformowani o wynikach postępowania, za pośrednictwem
komunikacji elektronicznej, na adres podany w ofercie.
IX.
Umowa:
Z wykonawcą, którego oferta okazała się najkorzystniejsza, podpisana zostanie umowa.
X.
Klauzula dotycząca RODO dla Wykonawców
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia 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), dalej „RODO”, informuję, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Parafia Rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia
Najświętszej Maryi Panny, ul. Księdza Karola Koziołka 3, 41-902 Bytom.
2) Kontakt z Inspektorem ochrony danych: Parafia Rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi
Panny, ul. Księdza Karola Koziołka 3, 41-902 Bytom, e-mail: piotrkop@gliwice.opoka.org.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie:
 art. 6 ust. 1 lit. b (niezbędność do wykonania umowy lub podjęcia działań na Pani/Pana zadanie przed
zawarciem umowy RODO)
 konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit.c RODO)
 niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez
administratora (art. 6 ust. 1 lit.f RODO)
4) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane w celu prowadzenia przedmiotowego postępowania o udzielenie
zamówienia oraz zawarcia i realizacji umowy, a podstawą jest obowiązek stosowania procedur udzielania
zamówień określonych w wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków;
5) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania,
6) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres prowadzenia postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego, zawarcia i realizacji umowy oraz po jego zakończeniu zgodnie z przepisami
dotyczącymi archiwizacji projektów unijnych;
7) Przetwarzane dane osobowe obejmują w szczególności imię i nazwisko, adres, NIP, REGON, numer CEIDG,
numer KRS oraz inne dane osobowe podane przez osobę składającą ofertę i inną korespondencję
wpływającą w celu udziału w postepowaniu;
8) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być organy publiczne i urzędy państwowe lub inne
podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa lub wykonujące zdania realizowane w interesie
publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej, w szczególności podmioty prowadzące
działalność kontrolną wobec Parafii;
9) W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
10) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z
prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego ani zmianą istotnych postanowień umowy oraz nie może naruszać integralności protokołu
oraz jego załączników);
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c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do
ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu
zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej
lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa
członkowskiego);
d) wniesienia sprzeciwu,
e) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
11) nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą
prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
12) Jednocześnie przypominamy się o ciążącym na Pani/Panu obowiązku informacyjnym wynikającym z art. 14
RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z
prowadzonym postepowaniem i które Zamawiający pośrednio pozyska od wykonawcy biorącego udział w
postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń o których mowa w art. 14 ust. 5
RODO.

Załączniki:
1. Zał. nr 1- Formularz ofertowy.
2. Zał. nr 2- IPU
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ks. Piotr Kopiec – Proboszcz Parafii

