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ZAPYTANIE OFERTOWE 
 

Nowy Sącz dnia 05.06.2018r. 
 

Zaproszenie do składania ofert 

na dostawę i montaż pomostów pływających w ramach projektu pn. Budowa wypożyczalni 

sprzętu wodnego oraz urządzeń obsługi rekreacji przywodnej  w Czorsztynie realizowanego                  

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego Oś 6 Dziedzictwo 

Regionalne Działanie 6.3 Rozwój Wewnętrznych Potencjałów Regionu Poddziałanie 6.3.3 

Zagospodarowanie rekreacyjne i turystyczne otoczenia zbiorników wodnych 

Kategoria ogłoszenia:  dostawa 
 

Podkategoria ogłoszenia : roboty montażowe 
 

I. Informacja o Zamawiającym : 
Auto Wito Witold Żytkowicz 
ul. Słowacka 67 
33-300 Nowy Sącz 
 

Lokalizacja Inwestycji: 
Województwo małopolskie, powiat nowotarski, gmina Czorsztyn, miejscowość Czorsztyn ul. Stylchyn 
Dz. Nr. 11/2,329,527/124,10/3,569,5,12/1, 527/122 
 

II. Opis przedmiotu zamówienia: 
1. Cel zamówienia 

Celem zamówienia jest wykonanie zadania inwestycyjnego pn. Budowa wypożyczalni sprzętu 
wodnego oraz urządzeń obsługi rekreacji przywodnej w Czorsztynie współfinansowanego ze 
środków RPO Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 Oś 6 Dziedzictwo regionalne, 
Działanie 6.3 Rozwój wewnętrznych potencjałów regionu, Poddziałanie 6.3.3 
Zagospodarowanie rekreacyjne i turystyczne otoczenia zbiorników wodnych – dostawa                         
i montaż pomostów  pływających. 
 

2. Przedmiot zamówienia 
Przedmiotem zamówienia jest wybór wykonawcy na dostawę i montaż pomostów pływających 
zgodnie z dokumentacją do obiektu, który będzie pełnił funkcje wypożyczali sprzętu wodnego             
i rowerów. 
Zakres prac obejmuje: 
-  dostawę i montaż 6 elementów pomostu pływającego o łącznej długości 60 m i szerokości 

2,40 m wraz z niezbędnym osprzętem. Segment pomostu stalowyo wymiarach: 
długość 10,00 m i szerokość 2,40 m - każdy.  
W skład każdego pomostu wchodzą: 

-  rama stalowa wykonana ze stali 18G2 ocynkowana ogniowo – 10,00x2,40 m, 
-  dwa pływaki betonowe wypełnione styropianem, 
-  pokład drewniany wykonany z modrzewia deska 120X40, 
-  dwie kotwice betonowe o wadze ok. 1200 kg, 
-  ok. 30 mb łańcucha kotwicznego, 
-  8 szekli łańcuchowych, 
-  komplet elementów złącznych ( śrub itp.), 
-   uchwyty do montażu i demontażu – 4 szt. 
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Dodatkowo 2 trapy stalowe o wymiarach 1,20 x 6,00 również z pokładem drewnianym                           
i specjalistyczne wyposażenie (dwie kotwice betonowe o wadze ok. 1200 kg, złącza, boje 
cumownicze wraz 150 l wraz  z  kotwicą 500 kg i łańcuchem 6 m - 4 szt. , knagi cumownicze 50 
szt., odbijacze pomostowe z tworzywa sztucznego 125 szt., drabinki kąpielowe  4 szt. , odnoga 
cumownicza na jednym pływaku z kładką 4 szt., linka mooringowa szybko tonąca 10 mm - 
200m wraz z kompletem zaciskówitp.) oraz instalację wodną w pomostach i trapie 66 m, 
instalację elektryczną w pomostach i trapie 66m i postumenty zasilające prąd /woda – 8szt. 
 

Dostarczone pomosty pływające muszą posiadać Certyfikat Bezpieczeństwa CE oraz Deklarację 
Zgodności. 
 

Dostarczone pomosty pływające wraz z elementami cumowniczymi i bezpieczeństwa winne 
być fabrycznie nowe (nie używane), pochodzące z bieżącej produkcji, kompletne oraz wolne od 
wad technicznych i prawnych, dopuszczone do obrotu, zapakowane w opakowania pozwalające 
na prawidłowe przechowywanie i bezpieczny transport. 
Wymagany, minimalny okres gwarancji i rękojmi na przedmiot zamówienia wynosi 24 
miesięcy. 
 

W ofercie należy oszacować: koszty dostawy, rozładunku, wodowania oraz kotwiczenia 
pomostów.  
Szczegółowo przedmiot zamówienia został przedstawiony w formie dokumentacji projektowej 
dostępnej w siedzibie Zamawiającego lub na  stronie  internetowej http://www.tawernavito.pl. 
 

3. Kod CPV 
3451500-0 - Konstrukcje pływające 
 

4. Numer ogłoszenia:  4/2018 
 

III. Termin wykonania zamówienia: zakończenie 15.09.2018 r. 
 

IV. Warunki udziału w postępowaniu: 

1/ Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa 
nakładają obowiązek ich posiadania : 

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku - 
Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia (załącznik                 
nr 3) 

2/ Wiedza i doświadczenie: 
Warunek ten będzie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał a w przypadku 
świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych w okresie ostatnich trzech lat 
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 
krótszy - w tym okresie minimum jedną dostawę wraz z montażem pomostów pływających, 
o wartości nie mniejszej niż 50 000 zł brutto,wraz z podaniem przedmiotu, dat wykonania      
i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem 
dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie ( załącznik nr 6), 

3/ Potencjał techniczny: 
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku - 
Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia (załącznik                
nr 3) 

4/ Osoby zdolne do wykonania zamówienia 
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku - 
Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia (załącznik              
nr 3) 

5/ Sytuacja ekonomiczna i finansowa: 
- złoży oświadczenie dot. sytuacji ekonomiczno-finansowej – załącznik nr 4 

http://www.tawernavito.pl/
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6/  Zamawiający nie określa innego sposobu spełnienia warunków w przypadku wykonawców 
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 

7/ Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu                  
w odniesieniu do niniejszego zamówienia lub jego części polegać, polegać na zdolnościach 
technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, 
niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z nim stosunków prawnych. 

8/Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi:   

1/ udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi 
zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów 
do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, 

2/ w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 
doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli 
podmioty te zrealizują dostawy i usługi, do realizacji których, te zdolności są wymagane, 

3/ Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku 
istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału                                
w postępowaniu w zakresie w jakim powołuje się na ich zasoby, zamieszcza informacje                       
o tych podmiotach w oświadczeniu Wykonawcy zgodnie z zał. nr 3, 

4/  Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom,        
w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału                                  
w postępowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu Wykonawcy, 

9/ W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców,  oświadczenie                      
o spełnianiu warunków udziału składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się                
o zamówienie zgodnie z zał. nr 3 oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym 
każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak  

 podstaw wykluczenia zgodnie z zał. nr 5. 
 

V. Przygotowanie oferty, wykaz oświadczeń i dokumentów które należy złożyć                    
w ofercie: 

V.1 Sposób przygotowania oferty: 
a) każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę, 
b) oferta powinna być sporządzona w języku polskim,  
c) w ofercie należy wskazać ceny netto, bruttooraz podatek VAT, 
d) zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i/lub wariantowych, 
e) oferent ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, 
f) jako datę złożenia oferty traktuje się datę wpłynięcia oferty pod wskazany w ofercie 

adres do składania ofert,  
g) oferty złożone po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane,  
h) Wykonawca winien uwzględnić wszystkie okoliczności które mogą wpłynąć na cenę 

zamówienia. Wykonawca posiada możliwość przeprowadzenia wizji lokalnej po 
uprzednim ustaleniu terminu z Zamawiającym, 

i) Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę lub osoby reprezentujące Wykonawcę 
zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub przez osobę 
(osoby) upoważnione przez Wykonawcę. 

 

V.2 Oferta musi zawierać: 
1) formularz oferty - wg. załącznika nr 1 w  którym należy podać: 

• wszystkie koszty  dostawy i montażu konieczne do wykonania inwestycji w oparciuo 
przedstawioną dokumentację projektową, wraz ze wskazaniem terminu realizacji 
zamówienia, 

• pełne dane identyfikujące oferenta (nazwa, adres, nr NIP, nr KRS/EDG), 
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• datę przygotowania i termin związania ofertą przez okres 30 dni od terminu 
składania ofert, 

• odniesienie się do  kryterium  oceny ofert –oprócz ceny, okres rękojmi, 
• termin realizacji zamówienia, 
• dane osoby do kontaktu, 
• podpis osoby (osób) upoważnionej do reprezentacji oferenta. 
• oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – wzór stanowi 

załącznik nr 3, 
• oświadczenie dot. sytuacji ekonomiczno-finansowej – wzór stanowi załącznik nr 4, 
• oświadczenie o braku powiązań kapitałowych oraz osobowych z Zamawiającym– 

wzór stanowi załącznik nr 5. 
• wykaz wykonanych dostaw - wzór stanowi załącznik nr 6. 
 

2) Treść oferty musi odpowiadać treści niniejszego zapytania ofertowego. 
3) Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. 
4) Cena oferty określana przez Oferenta zostanie ustalona na okres ważności umowy i nie 

będzie podlegać zmianom ani okresowej waloryzacji przez okres obowiązywania 
umowy. 

5) Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwrócenia się do Oferenta z wnioskiem                     
o wyjaśnienie jeżeli którykolwiek z elementów wyceny zawierać będzie rażąco niską 
cenę w stosunku do zamówienia. 

6) Wyjaśnienia winne być przedstawione przez oferenta w formie pisemnej w określonym 
przez Zamawiającego terminie. 

7) Zamawiający odrzuci ofertę , Wykonawcy który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana 
ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami, potwierdzi, że oferta zawiera rażąco 
niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. 

Brak jakiegokolwiek z wyżej wymienionych elementów może skutkować odrzuceniem oferty. 
 

VI. Ocena oferty. 
1. Zamawiający oceni  ofertę pod względem formalnym oraz merytorycznym. Ocena 

formalna polega na weryfikacji czy wartość oferty nie przekracza kwoty środków 
przeznaczonych w projekcie,  poprawności przygotowanej oferty zgodnie z wymogami 
Zamawiającego oraz kompletności wymaganych załączników.Odrzuceniu podlegają 
oferty: 
− których treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego, 
− złożone przez oferenta które nie spełniają warunków określonych w zapytaniu 

ofertowym, 
− złożone przez oferenta podlegającego wykluczeniu w związku z istnieniem powiązań 

osobowych lub kapitałowych, 
− które zostały złożone po wyznaczonym terminie na składanie ofert. 

2. Następnie Zamawiający  dokona oceny merytorycznej ofert które nie zostaną odrzucone 
na podstawie następujących kryteriów :  
1) Cena ofert brutto  - 90 %, 
2) Przedłużony okres rękojmi  - 10%. 
 

Ad1) Punkty za kryterium „Cena” zostaną obliczone wg. wzoru:   

Cena oferty najtańszej 
 ---------------------------------  x 90 = liczba punktów 

Cena oferty badanej 
Końcowy wynik powyższego działania zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku. 
 



 

5 
 

Ad2): Punkty za kryterium „ przedłużony okres rękojmi" zostaną przyznane w skali 
punktowej od 0 do 10 punktów, w następujący sposób: 

 
Zamawiający może przyznać wykonawcy maksymalnie 100 punktów. Liczby punktów,                         
o których mowa w pkt. 1 oraz 2, po zsumowaniu stanowić będą końcową ocenę oferty. 
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z największą liczbą punktów. 

 

VII. Miejsce i sposób składania ofert:  
Ofertę należy złożyć w kopercie. Na kopercie należy podać dane: nazwę, numer telefonu, adres  
oferenta ( faks, e’mail). Ofertę należy przesłać lub złożyć  na adres: 
Auto Wito Witold Żytkowicz ul. Węgierska 168 (sekretariat), 33-300 Nowy Sącz. Na kopercie 
należy napisać: „Oferta na dostawę i montaż pomostów pływających w ramach projektu 
pn. Budowa wypożyczalni sprzętu wodnego oraz urządzeń obsługi rekreacji przywodnej         
w Czorsztynie” 
 

VII.    Termin składania ofert :  do dnia 18.06.2018 r. do godz. 12.00. 
Otwarcie nastąpi w dniu 18.06.2018 r. o godzinie 12.30. Otwarcie ofert jest jawne. 

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia :  Witold Żytkowicz, e-mail: autovito@op.pl 
 

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia:  604 405 405 
 

VIII. Wybór najkorzystniejszej oferty 
1. Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę w wyniku oceny formalnej i merytorycznej. 
2.  Po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający wezwie niezwłocznie Oferenta, który 

złożył najkorzystniejszą do zawarcia umowy. Jeśli w terminie 30 dni od wezwania do 
podpisania umowy Oferent nie zawrze umowy, Zamawiający może zawrzeć umowę                       
z Oferentem , którego oferta była następna w kolejności, pod warunkiem, że nie upłynął 
termin związania ofertą. 

3. Jeżeli w wyniku oceny oferty otrzymały tę samą liczbę punków, Zamawiający może wezwać  
Oferentów którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez 
Zamawiającego ofert dodatkowych w zakresie oferowanej ceny.  

4. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Oferentów za pośrednictwem 
poczty elektronicznej oraz na stronie internetowej. 

5. Jeżeli wybrany Wykonawca nie podejmie dostawy i montażu w umownym terminie, 
Zamawiający ma prawo do odstąpienia od umowy. W tej sytuacji Zamawiający może 
zawrzeć umowę z Oferentem , którego oferta była następna w kolejności, pod warunkiem, 
że nie upłynął termin związania ofertą. 

 

IX. Postanowienia umowy 
1.  Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia  

warunkach jak w projekcie umowy stanowiącej załącznik Nr 2 do niniejszego zapytania.  
2. Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień zawartej umowy w stosunku do treści 

oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, jeśli konieczność zmian 
wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 

Oferowany 

okres rękojmi 

minimum              

24 miesiące 

minimum       

36 miesięcy 

minimum     

48 miesięcy 

minimum    

60 miesięcy 

minimum          

72 

miesięcy 

Przyznana 

ilość punktów 
2 4 6 8 10 
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Ewentualne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków tych zmian zostały 
zawarte w projekcie umowy. 

 

X. Postanowienia ogólne 
1. Złożenie oferty w odpowiedzi na niniejsze zapytanie ofertowe jest równoznaczne z wyrażeniem 

zgody na ewentualne jej udostępnienie instytucjom upoważnionym do weryfikacji i kontroli 
prawidłowości realizacji projektu pt. „Budowa wypożyczalni sprzętu wodnego oraz urządzeń 
obsługi rekreacji przywodnej w Czorsztynie” w ramach Działanie 6.3 Rozwój wewnętrznych 
potencjałów regionu Poddziałanie 6.3.3 Zagospodarowanie rekreacyjne i turystyczne otoczenia 
zbiorników wodnych RPO WM na lata 2014-2020.  

2. Oferent przed upływem terminu do składania ofert ma prawo: 
• wycofać ofertę poprzez złożenie oświadczenia drogą w formie jak dla składania ofert  
• zmienić ofertę - powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich samych 

zasad jak składana oferta, odpowiednio oznakowanych z dopiskiem „ZAMIANA”.  
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym jego etapie, bez 

podawania przyczyny. 
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści zapytania ofertowego. O wprowadzonych 

zmianach Zamawiający niezwłocznie poinformuje na stronie internetowej 
https://www.tawernavito.pl . 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania oferentów do złożenia dodatkowych informacji, 
dokumentów lub wyjaśnień, dotyczących złożonej oferty. 

 
XI. Załączniki: 

1/ Załącznik nr 1 – formularz ofertowy, 
2/ Załącznik nr 2 – wzór umowy, 
3/ Załącznik nr 3 – oświadczenie o spełnianie warunków udziału w postępowaniu, 
4/ Załącznik nr 4 – oświadczenie dotyczące sytuacji ekonomiczno-finansowej, 
5/ Załącznik nr 5 – oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych, 
6/ Załącznik nr 6 – wykaz wykonanych dostaw, 
7/ Załącznik nr 7 – Operat wodno-prawny, 
8/ Załącznik nr 8 – Decyzja wodno-prawna. 

 
 
 
 
 

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/file/download/533913

