
                                           

 

Kamieniec Ząbkowicki, 4 lipca 2018r. 

Parafia Rzymskokatolicka 
pod wezwaniem  
Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny 
ul. Kolejowa 20 
57-230 Kamieniec Ząbkowicki 
 
Telefon: 74 817 31 30 
kzparafia@wp.pl  
www.kzparafia.com.pl 

 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 1/19.2/PROW/2018 
 

Postępowanie prowadzone w trybie konkurencyjnego wyboru wykonawców na podstawie art. 43a ust. 6 ustawy z dnia 
20 lutego 2015 r. 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 oraz Rozporządzenia 
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lutego 2018 r. w sprawie wyboru wykonawców zadao ujętych w zestawieniu 
rzeczowo-finansowym operacji oraz warunków dokonywania zmniejszeo kwot pomocy oraz pomocy technicznej.  
Beneficjent nie jest zobligowany do stosowania przepisów ustawy PZP, tj. nie spełnia przesłanek z art. 3 ustawy PZP i nie ma 
obowiązku do stosowania jej postanowieo. 
Niniejsze ogłoszenie zostanie opublikowane na stronie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 
www.portalogloszen.arimr.gov.pl  

 

Parafia Rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Kamieocu 

Ząbkowickim zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu konkurencyjnym  na wykonanie 

renowacji okien witrażowych wraz z termoizolacją w ramach zadania pn.:  

,,Kompleksowa renowacja witraży kościoła Wniebowzięcia NMP w Kamieocu Ząbkowickim 

z wyłączeniem ściany południowej’’ 

realizowanego w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii 

rozwoju lokalnego kierowanego przez społecznośd” objętego Programem Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 2014 -2020 współfinansowanego w ramach Umowy o przyznaniu pomocy 

Nr  00404-6935-UM0110766/18 zawartej w dniu 3 lipca 2018 roku. 

 
I. ZAMAWIAJĄCY 

Parafia Rzymskokatolicka 
pod wezwaniem  
Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny 
ul. Kolejowa 20 
57-230 Kamieniec Ząbkowicki 
NIP: 8871749751, REGON: 040077997 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem zamówienia jest renowacja wraz z termoizolacją okien witrażowych w kościele pw. 
Wniebowzięcia NMP w Kamieocu Ząbkowickim.  

 
 

http://www.portalogloszen.arimr.gov.pl/


                                           

Okna posiadają szklenie witrażowe o wzorze dywanowym (sześciokątnym). Witraże wzmocniono 
poziomymi metalowymi sztabami osadzonymi w ościeżach kamiennych z piaskowca (okna podzielone 
na tzw. kwatery witrażowe).  
Stan zachowania witraży, na podstawie analogii do ściany południowej i zachodniej przedstawiają 
fotografie: 
 

 

 
 
Prace renowacyjne podzielono na zadania: 
 
 

 
 

- strona północna (5 okien, pow. razem 72,00m2 - nawa boczna); 
 
 



                                           

 
 

- strona wschodnia (3 okna usytuowane nad kaplicami, pow. razem 74,30m2); 
- strona wschodnia (12 okien, pow. razem 10,08m2 – po cztery okna w każdej z trzech wież kaplic). 

 

Szczegółowy zakres robót określa Kosztorys inwestorski - książka przedmiarów stanowiący 
załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego. 

Dopuszczenie równoważności: 

a) W sytuacji gdy Zamawiający opisał przedmiot zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, to należy 

rozumied, iż dopuszcza się zastosowanie rozwiązao równoważnych.  

b) Zamawiający dopuszcza zastosowanie równoważnych materiałów budowlanych, które są wymienione w przedmiarach robót pod 

warunkiem, że materiały równoważne będą posiadały co najmniej takie same parametry techniczne jak materiały wymienione w ww. 

dokumentach.  

 

Dodatkowe, ważne informacje dla Wykonawców dotyczące przedmiotu zamówienia i mogące mied 
wpływ na sporządzenie oferty:  

 prace prowadzone będą na wysokościach, co prezentują załączone powyżej fotografie. 
Niezbędne posiadanie uprawnieo do prac na wysokościach z użyciem technik alpinistycznych, 

 obiekt zabytkowy wpisany do rejestru zabytków pod numerem A/4280/136. Zakres prac 
uzgodniony z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków we Wrocławiu, delegatura 
w Wałbrzychu. Przebieg prac przy witrażach może byd monitorowany przez WUOZ, 

 w związku z powyższymi, zaleca się aby, Oferent dokonał wizji lokalnej oraz zdobył wszelkie 
informacje, które mogą byd konieczne do przygotowania oferty, 

 oferowana cena musi zawierad wszystkie składniki kosztów wynikające z przedmiarów, 
uwzględniad wymagania i informacje Zamawiającego zamieszczone w zapytaniu ofertowym. 
Oferent musi przewidzied wszystkie okoliczności, które mogą mied wpływ na prawidłowe 
i należyte wykonanie przedmiotu zamówienia oraz uwzględniad wszystko to, co okaże się 
niezbędne do zrealizowania przedmiotu zapytania ofertowego. Cena obliczona w ten sposób 
będzie miała charakter ryczałtowy. Cena musi zostad wskazana w walucie polskiej (PLN) 
i zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku, 

 Zamawiający wymaga udzielenia przez Wykonawcę minimalnego okresu gwarancji 60 
miesięcy od chwili dokonania odbioru koocowego prac bez usterek, 



                                           

 Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych i nie dopuszcza 
możliwości składania ofert wariantowych, 

 Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówieo uzupełniających. 

 Zamówienie będzie realizowane na podstawie pisemnej umowy zawartej pomiędzy 
Zamawiającym, a wybranym Wykonawcą.  

III. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA 

Ostateczny termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 31.07.2019r.  
Potwierdzeniem zakooczenia będzie protokół koocowego odbioru zatwierdzony przez 
Zamawiającego wraz z uzyskaniem akceptacji Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków.. 
 
IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

W postępowaniu mogą brad udział Wykonawcy, którzy:  

 Prowadzą działalnośd gospodarczą m.in. w zakresie niniejszego zapytania ofertowego. 

 Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie zapewniające wykonanie zamówienia oraz 
uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa 
nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności, dla wykonania niniejszego zadania, 
uprawnienia do prac na wysokościach z użyciem technik alpinistycznych. 

Za spełnienie warunku opisanego w ust.1 Zamawiający uzna przedłożenie wpisu do ewidencji 
działalności gospodarczej lub wypis z KRS. 
Warunek opisany w ust. 2 zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, iż wykonał w okresie 
ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności wykonawcy jest 
krótszy - to w tym okresie, co najmniej 3 zadania odpowiadające swoim rodzajem (prace związane 
z renowacją witraży w obiektach zabytkowych) co winni potwierdzid referencjami od Zamawiających 
/ Zleceniodawców dołączonymi do oferty. 
 

V. KRYTERIA OCENY OFERT 

1. Zamawiający przyjmuje następujące kryteria oceny ofert:  
A. Cena całkowita oferty brutto: 80%  
B. Okres gwarancji: 20%  
2. Opis sposobu przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium: 
Ocena ofert zostanie przeprowadzona w oparciu o przedstawione wyżej kryteria. Oferty oceniane 
będą punktowo. Maksymalna liczba punktów jaką może otrzymad oferta wynosi 100 punktów.  
Punkty za powyższe kryteria według następujących zasad:  
 

A. Cena całkowita oferty brutto: 80%  
najtaosza oferta może otrzymad w tym kryterium maksymalnie 80 punktów. Ocenie podlegad 
będzie całkowity koszt realizacji zamówienia uwzględniający wszelkie niezbędne materiały, 
prace i czynności.  

Ocena ofert w kryterium A - cena całkowita oferty brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia 
zostanie dokonana według wzoru:  

C= 
                             

                           
 x 80 pkt 

Gdzie:  

C –liczba punktów oferty wynikająca z kryterium ceny  



                                           

Maksymalna liczba punktów do uzyskania 80 pkt.  
 

B. Okres gwarancji: 20%  
najkorzystniejsza tj. oferta z najdłuższym okresem gwarancji może otrzymad maksymalnie 20 
punktów w tym kryterium. Kryterium to będzie rozpatrywane na podstawie zadeklarowanej 
przez Oferenta długości okresu gwarancji liczonej w pełnych miesiącach.  

 
W przypadku zaoferowania przez Oferenta długości gwarancji krótszej niż 60 miesięcy Zamawiający 
ofertę odrzuci.  
W przypadku gdy Oferent nie wskaże w ofercie długości okresu gwarancji Zamawiający ofertę 
odrzuci.  
Liczba punktów, którą można uzyskad w ramach tego kryterium obliczona zostanie przez podzielenie 
okresu gwarancji zaproponowanego w badanej ofercie przez maksymalny okres  
gwarancji oraz przemnożenie tak otrzymanej liczby przez wagę kryterium, którą ustalono na 20.  
Ocena oferty w kryterium „Okres gwarancji” ” (Gp) zostanie dokonana według wzoru:  

Gp= 
  

    
 x 20 pkt 

gdzie: 
Gn – najdłuższy okres gwarancji spośród złożonych ofert spełniających kryteria formalne  
Go – okres gwarancji w ofercie ocenianej 
Gp – liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium „Okres gwarancji”  
 
Maksymalna liczba punktów do uzyskania 20 pkt.  
 
W przypadku uzyskania przez dwie lub więcej ofert jednakowej ilości punktów, wyżej w rankingu 
będzie oferta o najniższej cenie brutto (kolejne procedury zgodnie z zapisami § 5 Rozporządzenia 
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lutego 2018 r. w sprawie wyboru wykonawców zadao 
ujętych…. jak na wstępie). 
 

VI. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT 

1. Miejsce złożenia ofert:  
Siedziba Zamawiającego:  
Kancelaria Parafii, ul. Kolejowa 20, 57-230 Kamieniec Ząbkowicki  

2. Termin złożenia ofert do dnia 20 lipca 2018 roku do godziny 10.00. 
3. Forma złożenia oferty:  

Ofertę należy złożyd w zamkniętej kopercie opisanej poprzez dane Zamawiającego (nazwa i adres) 
oraz dane składającego ofertę (imię i nazwisko/nazwa, adres)  

4. Sposób składania ofert:  

 Termin składania ofert upływa w dniu 20.07.2018 r. o godz. 10.00 

 Złożona oferta zostanie zarejestrowana (dzieo, godzina) oraz otrzyma kolejny numer 

 Ofertę należy złożyd: 
a) osobiście w zaklejonej kopercie na adres Zamawiającego: Parafia Rzymskokatolicka pw. 
Najświętszej Maryi Panny w Kamieocu Ząbkowickim, ul. Kolejowa 20; 57-230 Kamieniec 
Ząbkowicki z dopiskiem: Oferta na: ,,Kompleksowa renowacja witraży kościoła 
Wniebowzięcia NMP w Kamieocu Ząbkowickim z wyłączeniem ściany południowej’’ 
b) za pośrednictwem poczty na adres Zamawiającego:  Parafia Rzymskokatolicka pw. 
Najświętszej Maryi Panny w Kamieocu Ząbkowickim, ul. Kolejowa 20; 57-230 Kamieniec 



                                           

Ząbkowicki z dopiskiem: Oferta na: ,,Kompleksowa renowacja witraży kościoła 
Wniebowzięcia NMP w Kamieocu Ząbkowickim z wyłączeniem ściany południowej’’ 

 Za termin złożenia oferty uważa się termin jej wpływu do Zamawiającego, Oferty złożone po 
terminie zostaną niezwłocznie zwrócone Wykonawcy bez otwierania. 

5. Złożona oferta powinna zawierad co najmniej:  
1) dane identyfikujące oferenta (nazwę i adres),  
2) wartośd oferty brutto,  
3) proponowany okres gwarancji, nie krótszy niż 60 miesięcy,  
4) oferta powinna byd sporządzona w języku polskim, 
5) datę sporządzenia oferty, 
6) podpis oferenta lub osoby uprawnionej do występowania w jego imieniu, 

6. Oferty powinny byd złożone na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 2 do 
niniejszego zapytania.  

7. Do oferty należy dołączyd dokumenty, o których mowa w punkcie IV. WARUNKI UDZIAŁU 
W POSTĘPOWANIU, 

8. Termin ważności oferty wynosi 30 dni liczone od dnia upływu terminu składania ofert, 
z możliwością przedłużenia o kolejne 30 dni po uprzednim poinformowaniu Wykonawcy. 

9. Otwarcie ofert: 
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20.07.2018 r. o godz. 15. 00 w siedzibie Zamawiającego. 
Zamawiający powiadomi wszystkich Oferentów o wyniku w terminie 7 dni od daty rozstrzygnięcia 
zapytania droga mailową na adres wskazany w ofercie. 

 

VII. PRZESŁANKI DO ODRZUCENIA OFERTY 

1. Odrzuceniu podlegają oferty:  

 których treśd nie odpowiada treści zapytania ofertowego, 

 złożone przez podmiot, który nie spełnia warunków określonych w zapytaniu ofertowym 
poświadczonych przez złożenie odpowiednich dokumentów,  

 złożone przez podmiot, który jest powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym,  

 złożone po wyznaczonym terminie składania ofert. 
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 zobowiązao w ich imieniu, lub osobami wykonującymi w ich imieniu 
czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowania w sprawie wyboru 
wykonawcy a wykonawcą, polegające 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 

pełnomocnika; 
4) pozostawaniu  w  związku  małżeoskim,  w  stosunku  pokrewieostwa  lub powinowactwa  

w linii  prostej,  pokrewieostwa  drugiego  stopnia  lub powinowactwa    drugiego    stopnia    
w linii    bocznej    lub    w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli; 

5) pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzid 
uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób. 

Za spełnienie braku powiązao osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym, Zamawiający uzna 
podpisane oświadczenie o braku powiązao osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym stanowiące 
załącznik nr 3 do zapytania ofertowego. 

 



                                           

VIII. WARUNKI ZMIANY UMOWY 

1. Umowa zawarta z wybranym wykonawcą może byd zmieniona, jeżeli zmiana ta nie 
spowoduje zmniejszenia albo zwiększenia zakresu świadczenia. 

2. Zmiana umowy zawartej z wybranym wykonawcą powodująca zmniejszenie zakresu 
świadczenia jest dopuszczalna, jeżeli na skutek wystąpienia okoliczności niemożliwych do 
przewidzenia w chwili zawarcia umowy do prawidłowego wykonania danego zadania 
wykonanie części prac objętych dotychczas tym zadaniem stało się zbędne. 

3. Zmiana umowy zawartej z wybranym wykonawcą powodująca zwiększenie zakresu 
świadczenia jest dopuszczalna, jeżeli do prawidłowego wykonania danego zadania jest 
niezbędne wykonanie dodatkowych prac nieobjętych dotychczas tym zadaniem, a 
koniecznośd ich wykonania powstała na skutek wystąpienia okoliczności niemożliwych do 
przewidzenia w chwili zawarcia umowy, przy czym wykonanie: 
1) tych prac jako nowego zadania spowodowałoby znaczne zwiększenie kosztów dla 

beneficjenta lub 
2) danego zadania jest uzależnione od wykonania tych prac albo bez wykonania tych prac 

nie jest możliwe wykonanie danego zadania w całości. 
4. Zmiana terminu realizacji przedmiotu zamówienia, w przypadku działania siły wyższej, 

uniemożliwiającej wykonanie robót w określonym pierwotnie terminie. 
 
IX. INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE 

1. Wszelkie informacje przedstawione w niniejszym zapytaniu ofertowym przeznaczone są 
wyłącznie w celu przygotowania oferty. 

2. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oraz dostarczeniem oferty ponosi Oferent. 
3. Wykonawca winien zapoznad się z całością niniejszego zapytania ofertowego.  
4. Wykonawca może zwrócid się do zamawiającego o wyjaśnienie treści Zapytania ofertowego. 

Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielid wyjaśnieo, przekazując je Wykonawcy, 
który o nie wystąpił, chyba że prośba o wyjaśnienie treści zapytania wpłynęła do 
zamawiającego co najmniej niż 3 dni przed terminem składania Ofert. Treśd zapytania wraz 
z    wyjaśnieniami Zamawiający bez ujawniania źródła zapytania zamieszcza na stronie 
internetowej na której udostępniane jest ogłoszenie. 

5. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu         
składania Ofert zmienid treśd niniejszego ogłoszenia. Dokonaną zmianę ogłoszenia         
Zamawiający zamieści na stronie internetowej, na której udostępniane jest ogłoszenie. 

6. Zamawiający przedłuży termin składania Ofert, jeżeli w wyniku zmian treści ogłoszenia jest 
niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w Ofertach. O  przedłużeniu terminu 
składania Ofert Zamawiający zawiadomi Wykonawców, zamieszczając tę informację na 
stronie internetowej na której udostępnione jest ogłoszenie. 

7. W kontaktach między Zamawiającym, a Wykonawca dopuszcza się formę pisemną, poczty 
elektronicznej, z zastrzeżeniem, iż złożenie oferty musi nastąpid w formie pisemnej. Jeżeli 
Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 
informację za pomocą poczty elektronicznej, każda ze stron na żądanie drugiej strony 
niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 

8. Poczta e- mail do kontaktu: kzparafia@wp.pl 
9. Zamawiający zastrzega sobie możliwośd zakooczenia postępowania w sprawie wyboru przez 

zamawiającego wykonawcy danego zadania ujętego w zestawieniu rzeczowo – finansowym 
operacji bez wyboru żadnej z ofert. 

10. W toku badania i oceny ofert beneficjent może żądad od wykonawców wyjaśnieo dotyczących 
treści złożonych ofert. 

mailto:kzparafia@wp.pl


                                           

11. Beneficjent i wykonawca nie mogą prowadzid negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz 
dokonywad jakiejkolwiek zmiany w jej treści. 

12. Niezwłocznie po zakooczeniu postępowania w sprawie wyboru przez Zamawiającego Wykonawcy 
zadania ujętego w zestawieniu rzeczowo – finansowym operacji, Zamawiający udostępni przez 
zamieszczenie na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 
www.portalogloszen.aromr.gov.pl   
informację o:  
1. wyborze wykonawcy oraz wykaz ofert, które wpłynęły w odpowiedzi na zapytanie ofertowe, 

wraz ze wskazaniem daty wpływu poszczególnych ofert oraz podaniem tych danych z ofert, 
które stanowią odpowiedź na: 

a. warunki udziału w tym postępowaniu, 
b. kryteria oceny ofert,  

albo 
2. odrzuceniu wszystkich złożonych ofert oraz wykaz ofert o którym mowa w punkcie powyżej,  

albo 
3. niezłożeniu żadnej oferty,  

albo  
4. zakooczeniu postępowania bez wyboru żadnej z ofert.  

 
X. POSTANOWIENIA KOOCOWE  

1. Złożone oferty nie podlegają zwrotowi. 
2. Zamawiający zastrzega sobie możliwośd zmiany zapytania ofertowego przed upływem 

terminu składania ofert. Zamawiający upubliczni zmienione zapytanie ofertowe na stronie 
internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa  
www.portalogloszen.arimr.gov.pl  wraz z informacją o wydłużeniu terminu składania ofert. 

   
 

 

http://www.portalogloszen.aromr.gov.pl/
http://www.portalogloszen.arimr.gov.pl/

