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Kamieniec Ząbkowicki, 1 lipca 2021 r. 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2021/2 

Parafia Rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia NMP w Kamieńcu Ząbkowickim zaprasza do złożenia oferty 
w postępowaniu konkurencyjnym na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn.:  

,,Remont hełmu wieży kościoła pw. św. Maternusa w Sosnowej na działce nr ew. 109”. 
w ramach projektu pn. „Wiara bez granic” 

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 

Parafia Rzymskokatolicka pod wezwaniem  
Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny 
ul. Kolejowa 20 
57-230 Kamieniec Ząbkowicki 
NIP: 8871749751, REGON: 040077997 
Telefon: 74 817 31 30 
http://kzparafia.com.pl/ 
Nazwiska osób upoważnionych do kontaktów z Wykonawcami: 

1. ks. mgr lic. Wojciech Jarosław Dąbrowski – Proboszcz Parafii 
2. Lidia Wiśniewska – menedżer projektu 

Osoby wykonujące, w imieniu Zamawiającego, czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru 
Wykonawcy: 

1. Lidia Wiśniewska 
2. Stanisław Orzeł 
3. Ryszard Bierut 

II. INFORMACJE O ZAMÓWIENIU: 

2.1. Informacja o współfinansowaniu: 

Zamówienie dotyczy projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
oraz budżetu państwa, z Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020 "Przekraczamy granice" 
(Fundusz Mikroprojektów) za pośrednictwem Euroregionu Glacensis, nr mikroprojektu 
CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_008/0002732. 

2.2. Tryb udzielenia zamówienia: 

Zamawiający nie jest zamawiającym publicznym w rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 11.09.2019 roku Prawo 
zamówień publicznych, a korzystając ze środków publicznych nie spełnia łącznie przesłanek z art. 6 tej ustawy. 

W związku z powyższym Zamawiającego obowiązuje postępowanie w sprawie wyboru wykonawców zgodnie 
z zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności 
na lata 2014-2020 oraz zgodnie z wytycznymi dla Wnioskodawców Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie 
Glacensis oraz w załączniku dotyczącym zasad szczegółowych udzielania zamówień w mikroprojekcie. 

Ze względu na wartość przedmiotu zamówienia postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest zgodnie 
z zasadą konkurencyjności, w sposób zapewniający przejrzystość oraz zachowanie zasad uczciwej konkurencji 
i równego traktowania wykonawców. 

2.3. Rodzaj zamówienia:  Roboty budowlane. 

2.4. Sposób upublicznienia Zaproszenia do składania ofert: 

Strona internetowa wskazana w komunikacie ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego, przeznaczona 
do umieszczania zapytań ofertowych (https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl) 
Strona internetowa Zamawiającego: http://kzparafia.com.pl/projekt.htm - ogłoszenie nieobowiązkowe 

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

3.1. Przedmiotem zamówienia jest  

,,Remont hełmu wieży kościoła pw. św. Maternusa w Sosnowej na działce nr ew. 109”.  

http://kzparafia.com.pl/
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/
http://kzparafia.com.pl/projekt.htm


 
 

                                           

Zapytanie ofertowe nr 1/2021/2. Projekt nr  CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_008/0002732   

2/8 
 

3.2. Zamówienie swoim zakresem obejmuje w szczególności: 

➢ roboty rozbiórkowe pokrycia dachu z łupka kamiennego, 
➢ roboty rozbiórkowe deskowania, 
➢ roboty związane z wykonaniem wzmocnień elementów drewnianych oraz wykonanie stężeń 

pomiędzy elementami drewnianymi, 
➢ wymiana drewnianych krążyn, 
➢ roboty impregnacyjne środkami grzybo- i owadobójczymi oraz impregnacja środkiem 

ogniochronnym do granicy NRO, 
➢ montaż deskowania, membrany dachowej oraz łupka kamiennego, 
➢ renowacja gałki, kuli, iglicy oraz wykonanie krzyża, 
➢ naprawa pękniętej korony muru wieży, 
➢ montaż obróbek blacharskich, 
➢ uzupełnienie dachówek ceramicznych na gzymsach. 

3.3. Szczegółowy zakres robót: 

Pełny zakres określa dokumentacja projektowa: Projekt budowlany pn. „Remont hełmu wieży kościoła pw. św. 
Maternusa w Sosnowej”, sporządzony przez mgr. inż. Marka Szczurka (konstrukcja) oraz mgr inż. arch. Agatę 
Zygmunt-Sidor (architektura) w październiku 2020 roku. Projekt stanowi załącznik do niniejszego zapytania. 

3.4. Projekt budowlany został zatwierdzony decyzjami:  

➢ Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków we Wrocławiu, Delegatura w Wałbrzychu 
- Decyzja nr 1544/2020 z dnia 7.12.2020 roku, 

➢ Starosty Ząbkowickiego - Decyzja nr 20/2021 z 20.01.2021 roku. 

Decyzje zą ostateczne. Realizacja zamówienia musi być zgodna z uzyskanymi, ww. pozwoleniami 
konserwatorskimi i budowlanymi. 

3.5. Wspólny słownik zamówień dla robót wynikających z projektu (CPV): 

➢ 45261100-5  Wykonywanie konstrukcji dachowych 
➢ 45261212-3  Kładzenie łupków dachowych 
➢ 45261420-4  Uszczelnianie dachu 
➢ 45261920-9  Konserwacja dachów 
➢ 45261910-6  Naprawa dachów 
➢ 45421160-3 Instalowanie wyrobów metalowych 
➢ 45442200-9 Nakładanie powłok antykorozyjnych 
➢ 45442300-0 Roboty w zakresie ochrony powierzchni 
➢ 45453100-8  Roboty renowacyjne 
➢ 45223210-1  Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali 
➢ 45111300-1  Roboty rozbiórkowe 

3.6. Dopuszczenie równoważności: 

W sytuacji gdy Zamawiający opisał przedmiot zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub 
pochodzenia, to należy rozumieć, iż dopuszcza się zastosowanie rozwiązań równoważnych do opisanych. 
Wykonawca analizując dokumentację powinien założyć, że każdemu takiemu odniesieniu użytemu 
w dokumentacji towarzyszy wyraz „lub równoważne”.  

Zamawiający dopuszcza zastosowanie równoważnych materiałów budowlanych, które są wymienione 
w dokumentacji. Są one podane przykładowo i określają jedynie minimalne oczekiwane parametry jakościowe 
i wymagany standard. Oznacza to, że materiały równoważne będą posiadały co najmniej takie same parametry 
techniczne, jak materiały wymienione w dokumentacji projektowej. Wykonawca może zastosować materiały 
równoważne o parametrach technicznych i jakościowych podobnych lub lepszych, których zastosowanie w żaden 
sposób nie wpłynie negatywnie na prawidłowe funkcjonowanie rozwiązań przyjętych w dokumentacji. 

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

➢ prace prowadzone będą na wysokościach, wymagają postawienia rusztowań; 
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➢ obiekt objęty zakresem prac jest obiektem zabytkowym wpisanym do rejestru zabytków pod 
numerem A/1949/954/Wł. Zakres prac uzgodniony z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków 
we Wrocławiu, delegatura w Wałbrzychu; 

➢ obiekt objęty zakresem prac jest czynnym kościołem, w którym w niedzielę odbywają się 
nabożeństwa; 

➢ zaleca się aby, Wykonawca dokonał wizji lokalnej oraz zdobył wszelkie informacje, które mogą być 
konieczne do przygotowania oferty. Zamawiający umożliwi dokonanie oględzin przedmiotu 
zamówienia przed złożeniem przez Wykonawcę oferty celem zapoznania się ze stanem faktycznym 
obiektu i należytym przygotowaniem oferty; 

➢ załączony do dokumentacji postępowania przedmiar robót nie jest opisem przedmiotu zamówienia 
i stanowi jedynie element pomocniczy dla ustalenia ceny ryczałtowej. Ma znaczenie jedynie 
informacyjne i został załączony celem ułatwienia przygotowania oferty. Z uwagi na to, że umowa 
o wykonanie robót budowlanych jest umową ryczałtową, w przypadku wystąpienia w trakcie 
prowadzenia robót większej ilości robót w jakiejkolwiek pozycji przedmiarowej nie będzie to mogło 
być uznane za roboty dodatkowe z żądaniem dodatkowego wynagrodzenia. Ewentualny brak 
w przedmiarze robót koniecznych do wykonania wynikających z dokumentacji projektowej nie 
zwalnia Wykonawcy od obowiązku ich wykonania na podstawie projektu w cenie umownej; 

➢ Zamawiający wymaga udzielenia przez Wykonawcę minimalnego okresu gwarancji 36 miesięcy od 
chwili dokonania odbioru końcowego prac bez usterek. Zamawiającemu przysługują pełne 
uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne wynikające z przepisów kodeksu cywilnego 
w terminach tam określonych – niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji. 

IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełnienia 

W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy:  

4.1. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania czynności stanowiących przedmiot 
niniejszego zamówienia. 

Warunek zostanie spełniony poprzez złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnianiu tego warunku udziału 
w postępowaniu. Treść oświadczenia zawiera się we wzorze formularza ofertowego. 

4.2. Dysponują lub będą dysponować podczas realizacji zamówienia osobą pełniącą funkcję kierownika 
budowy o odpowiednich uprawnieniach. 

Warunek zostanie spełniony poprzez wskazanie w formularzy ofertowym osoby, która będzie pełnić funkcję 
kierownika budowy podczas całego procesu inwestycyjnego objętego niniejszym zamówieniem, która posiada 
uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń (lub równoważnymi 
wystawionymi na podstawie obowiązujących przepisów) do kierowania robotami budowlanymi oraz spełniającej 
wymagania, o których mowa w art. 37c ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad 
zabytkami (która przez co najmniej 18 miesięcy brała udział w robotach budowlanych prowadzonych przy 
zabytkach nieruchomych wpisanych ro rejestru) potwierdzone zgodnie z art. 37g ww. ustawy. Do oferty należy 
dołączyć kopię uprawnień wskazanej osoby wraz z ważnym zaświadczeniem o przynależności do PIIB.  

4.3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia  

Warunek zostanie spełniony poprzez złożenie przez Wykonawcę oświadczenia, że znajduje się w sytuacji 
ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie przedmiotowego zamówienia i nie jest podmiotem 
w stosunku do którego otwarto postępowanie likwidacyjne lub upadłościowe (treść oświadczenia jest częścią 
formularza ofertowego) oraz że posiada opłacone ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie 
prowadzonej działalności, na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 90 000,00 zł, związane z przedmiotem 
zamówienia obejmujące cały okres prowadzenia prac związanych z realizacją niniejszego zamówienia.  
Wykonawca dołącza do Oferty kopię aktualnej polisy wraz z dowodem jej opłacenia. 

Ocena warunków udziału w postepowaniu zostanie dokonana na podstawie złożonych oświadczeń oraz 
przedłożonych przez Wykonawcę dokumentów wg zasady spełnia/nie spełnia   

V. KRYTERIA OCENY OFERT  

5.1. Zamawiający przyjmuje następujące kryteria oceny ofert:  

5.1.1. Kryterium cena całkowita oferty brutto: 80%  
5.1.2. Kryterium okres gwarancji: 20%  
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VI. INFORMACJA O WAGACH PUNKTOWYCH PRZYPISANYCH DO POSZCZEGÓLNYCH KRYTERIÓW 
OCENY OFERT I OPIS SPOSOBU PRZYZNANIA PUNKTACJI ZA SPEŁNIENIE DANEGO KRYTERIUM 

Ocena ofert zostanie przeprowadzona w oparciu o przedstawione powyżej dwa kryteria. Oferty oceniane będą 
punktowo. Maksymalna liczba punktów jaką może otrzymać oferta wynosi 100 punktów.  

Punkty za powyższe kryteria będą przyznane według następujących zasad:  

6.1. Kryterium cena całkowita oferty brutto: 80 % 

Najtańsza oferta może otrzymać w tym kryterium maksymalnie 80 punktów. Ocenie podlegać będzie całkowity 
koszt realizacji zamówienia uwzględniający wszelkie niezbędne materiały, prace i czynności.  

Ocena ofert w tym kryterium zamówienia zostanie dokonana według wzoru:  

C= 
cena najniższej oferty brutto

cena badanej oferty brutto 
 x 80 pkt 

Gdzie C = liczba punktów otrzymana za kryterium cena całkowita brutto w PLN.  

Maksymalna liczba punktów do uzyskania w tym kryterium to 80 pkt. 

6.2. Kryterium okres gwarancji: 20 % 

Najkorzystniejsza oferta, tj. oferta z najdłuższym okresem gwarancji, może otrzymać w tym kryterium 
maksymalnie 20 punktów. Kryterium to będzie rozpatrywane na podstawie zadeklarowanej przez Wykonawcę 
długości okresu gwarancji liczonej w pełnych miesiącach. 

Zamawiający wymaga udzielenia przez Wykonawcę minimalnego okresu gwarancji 36 miesięcy.  

W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę długości gwarancji krótszej niż 36 miesięcy Zamawiający ofertę 
odrzuci ze względu na niespełnienie minimalnych wymogów Zamawiającego.  

W przypadku gdy Wykonawca nie wskaże w ofercie długości okresu gwarancji Zamawiający ofertę odrzuci ze 
względu na brak możliwości oceny oferty. 

Liczba punktów, którą można uzyskać 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= 
Go

Gn  
 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 w tym kryterium to 20 pkt.  

Ostateczna, całkowita ocena punktowa za ofertę będzie wynikała z sumowania liczby punktów otrzymanych za 
kryterium cena całkowita oferty brutto i kryterium okres gwarancji. 

W przypadku uzyskania przez dwie lub więcej ofert jednakowej ilości punktów, wyżej w rankingu będzie oferta 
o najniższej cenie brutto. Jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający wzywa wykonawców, 
którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych.  

VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT 

7.1. Termin złożenia ofert:  

Termin złożenia ofert upływa 19 lipca 2021 roku, o godz. 1500. 
Decyduje data wpływu oferty do Zamawiającego.  

7.2. Sposób przygotowania i złożenia oferty: 

7.2.1. Ofertę można złożyć: 

7.2.1.1. w formie pisemnej (papierowej) dostarczyć osobiście lub kurierem, do siedziby Zamawiającego przy 
ul. Kolejowej 20, 57-230 Kamieniec Ząbkowicki. Parafia czynna od poniedziałku do piątku, 
w godzinach od 900 do 1730, oraz w dniach otwarcia kancelarii parafialnej, w czwartki od 1830 do 1900 
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i w soboty od 1100 do 1200, w zamkniętej, nieprzezroczystej kopercie/opakowaniu, opisanej poprzez 
dane Zamawiającego (nazwa i adres) oraz dane składającego ofertę, z dopiskiem: Oferta na: 
,,Remont hełmu wieży kościoła pw. św. Maternusa w Sosnowej na działce nr ew. 109” - nie otwierać 
przed 30 czerwca 2021 roku przed godziną 1500. Złożona Oferta zostanie zarejestrowana oraz 
otrzyma kolejny numer.  

7.2.1.2. za pośrednictwem Bazy Konkurencyjności (instrukcja składania dostępna na  stronie 
https://archiwum-bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/info/web_instruction pod 
nazwą INSTRUKCJA OFERENTA). Ofertę i inne dokumenty za pośrednictwem bazy konkurencyjności 
należy złożyć w postaci skanów zawierających własnoręczny podpis lub w postaci elektronicznej 
opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem 
osobistym.  

7.2.2. Oferta powinna być sporządzona na formularzu ofertowym według wzoru stanowiącego Załącznik 
nr 1 do niniejszego Zapytania. Do oferty należy dołączyć podpisane oświadczenie o braku powiązań 
osobowych lub kapitałowych (Załącznik nr 2) oraz dokumenty Wykonawcy stanowiące dowody na 
spełnienie warunków udziału w postępowaniu opisanych w punkcie IV. Kserokopie dokumentów 
powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem. Oferta powinna być kompletna i zgodna 
z treścią Zapytania ofertowego. 

7.2.3. Oferta powinna być sporządzona czytelnie, w języku polskim i podpisana przez osoby upoważnione 
do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym 
rejestrze  

7.2.4. Oferowana cena musi zawierać wszystkie składniki kosztów wynikające z Projektu budowlanego 
wymienionego w punkcie III.3.3. załączonego do niniejszego zapytania i uwzględniać wymagania 
i informacje Zamawiającego zamieszczone w Zapytaniu ofertowym. Wykonawca musi przewidzieć 
wszystkie okoliczności, które mogą mieć wpływ na prawidłowe i należyte wykonanie przedmiotu 
zamówienia oraz uwzględniać wszystko to, co okaże się niezbędne do zrealizowania przedmiotu 
zapytania ofertowego. Cena obliczona w ten sposób będzie miała charakter ryczałtowy. Cena musi 
zostać wskazana w walucie polskiej (PLN) i zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku.W takiej 
walucie będą prowadzone rozliczenia. 

7.2.5. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane ze sporządzeniem i złożeniem oferty. 

7.2.6. Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty 
lub wycofać ofertę.  

7.2.7. Każdy z Wykonawców może złożyć w ramach niniejszego postępowania tylko jedną ofertę. 

7.3. Otwarcie ofert: 

Otwarcie ofert nastąpi 19 lipca 2021 roku o godz. 1700 w siedzibie Zamawiającego. Zamawiający udzieli 
zamówienia Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Informacja o wynikach 
postępowania zostanie opublikowana na stronie internetowej wskazanej w komunikacie ministra właściwego ds. 
rozwoju, przeznaczonej do umieszczania zapytań ofertowych: 

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl 

oraz na stronie internetowej Zamaiającego, na której zostało opublikowane Zapytanie ofertowe. 

VIII. TERMIN REALIZACJI UMOWY 

Zamówienie będzie realizowane na podstawie pisemnej umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym, a wybranym 
Wykonawcą. Termin realizacji umowy: od dnia zawarcia umowy (lipiec 2021 r.) do dnia 31 grudnia 2021 r. 

IX. INFORMACJA NA TEMAT ZAKAZU POWIĄZAŃ 

Do udziału w postępowaniu dopuszczeni będą jedynie Wykonawcy, którzy nie są powiązani z Zamawiającym 
osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między 
beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami 
wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy 
a wykonawcą, polegające w szczególności na: 

➢ uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 
➢ posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa, 
➢ pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, 

https://archiwum-bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/info/web_instruction
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/
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➢ pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, 
pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku 
przysposobienia, opieki lub kurateli. 

Weryfikacja nastąpi w oparciu o oświadczenie Wykonawcy o braku ww. powiązań osobowych lub kapitałowych 
z Zamawiającym (Beneficjentem) złożone wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego. 

X. OKREŚLENIE WARUNKÓW ISTOTNYCH ZMIAN UMOWY 

Istotne postanowienia umowy oraz warunki ich zmian określone są w Załączniku nr 3 do niniejszego Zapytania 
ofertowego: Projekt umowy. 

XI. INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH  

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 

XII. INFORMACJA O OFERTACH WARIANTOWYCH 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 

XIII. INFORMACJA O PLANOWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH 

Zamawiający nie przewiduje udzielenia wykonawcy wybranemu zgodnie z zasadą konkurencyjności, w okresie 
3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, zamówień uzupełniających na roboty budowlane, polegających 
na powtórzeniu podobnych robót  

XIV. INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE 

14.1.  Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści Zapytania ofertowego. 
Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, 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. Treść zapytania wraz z wyjaśnieniami Zamawiający, bez ujawniania źródła zapytania, zamieszcza 
na stronach internetowych na których udostępniane jest ogłoszenie oraz prześle pocztą elektroniczną wszystkim 
wykonawcom, którzy zwracali się o przekazanie dokumentacji lub złożenie wyjaśnień w niniejszym 
postępowaniu. 

14.2. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywać się będzie pocztą elektroniczną lub za 
pomocą bazy konkurencyjności. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, 
zawiadomienia oraz informacje za pomocą poczty elektronicznej, każda ze stron na żądanie drugiej strony 
niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania korespondencji 
przez Wykonawcę Zamawiający domniema, że korespondencja wysłana na adres e-mail podany przez 
Wykonawcę została mu doręczona w sposób umożliwiający zapoznnie sie z jego treścią. 

14.3.  Poczta e-mail Zamawiającego do kontaktu: kzparafia@wp.pl 

14.4.  Zamawiający nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na 
kierowane do Zamawiającego zapytania. 

14.5.  Termin związania Wykonawcy z ofertąwynosi 30 dni od terminu składania ofert. 

14.6.  Zamawiający zastrzega możliwość zmiany lub odwołania postępowania bez podania przyczyny. 
Odwołanie może nastąpić w każdym czasie przed upływem terminu składania ofert. Informację o dokonanej 
zmianie lub odwołaniu Zamawiający zamieści na stronach internetowych, na których publikował ogłoszenie.  

14.7.  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 stronach internetowych, na których udostępnione jest 
ogłoszenie. 

14.8. Zamawiający zastrzega możliwość zamknięcia postępowanie bez wyboru oferty w przypadku, jeżeli: 

14.8.1. nie wpłynie żadna oferta lub żadna nie spełni warunków postępowania, 

14.8.2. cena najkorzystniejszej oferty będzie wyższa od kwoty przeznaczonej na realizację zamówienia,  

14.8.3. wystąpi zmiana okoliczności powodująca, że realizacja zamówienia jest niecelowa. 

14.9.  Zamawiający odrzuci oferty, gdy: 
14.9.1. zostaną złożone po wyznaczonym terminie składania ofert, 
14.9.2. treść oferty nie będzie odpowiadała wymogom formalnym lub treści zapytania ofertowego,  

mailto:kzparafia@wp.pl
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14.9.3. złożone przez podmiot, który jest powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. 

14.10.   Wykonawcy uczestniczą w postępowaniu na własne ryzyko i koszt. Nie przysługują im żadne roszczenia 
z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od postępowania ofertowego. 

14.11.  Zamawiający zastrzega sobie prawo do sprawdzenia w toku oceny ofert wiarygodności przedstawionych 
przez Wykonawców dokumentów i informacji oraz prawo wezwania Wykonawcy do złożenia wyjaśnień 
dotyczących złożonej oferty, dotyczących oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych oraz dokumentów 
potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu. 

14.12. Zamawiający dopuszcza korzystanie z podwykonawców. Wykonawca zobowiązany jest wskazać 
w formularzu ofertowym części Zamówienia, które zamierza powierzyć podwykonawcom i wskazać firmy 
podwykonawców. 

XV. Klauzula informacyjna RODO – OHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

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”, Zamawiający informuje, że:  

15.1.  administratorem danych Wykonawcy oraz osób, których dane Wykonawca przekazał w niniejszym 
postepowaniu jest Parafia Rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia NMP w Kamieńcu Ząbkowickim z siedzibą w 
Kamieńcu Ząbkowickim, przy u. Kolejowej 20, reprezentowana przez ks. mgr. lic. Wojciecha Jarosława 
Dąbrowskiego, email: kzparafia@wp.pl; 

15.2.  dane osobowe wykonawców przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO  w  celu 
związanym  z  postępowaniem o udzielenie niniejszego zamówienia prowadzonym zgodnie z zasadą 
konkurencyjności, o której mowa w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu  Społecznego  oraz  Funduszu  Spójności  na  lata  2014-
2020.  (zapytanie ofertowe), w celu wyboru Wykonawcy, przygotowania i zawarcia umowy z wybranym 
Wykonawcą, dokonania rozliczeń oraz w celu archiwizacji na potrzeby dochodzenia jakichkolwiek roszczeń przez 
Zamawiającego lub przeciwko niemu; 

15.3.  odbiorcami danych osobowych Wykonawców będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 
dokumentacja postępowania w oparciu o zapisy Umowy o dofinansowanie projektu „Wiara bez granic” i 
aktualnie obowiązujących  Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego 
Funduszu  Rozwoju  Regionalnego,  Europejskiego  Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-
2020; 

15.4.  dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych; 

15.5.  dane osobowe będą przechowywane przez cały okres realizacji Projektu oraz w okresie trwałości 
Projektu,  zgodnie z Umową o dofinansowanie projektu „Wiara bez granic”; 

15.6.  obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych bezpośrednio go dotyczących służy realizacji 
procesu wyłonienia wykonawcy na wskazane zadanie w związku z realizacją projektu pn. „Wiara bez granic” i jest 
wymogiem określonym w przepisach wytycznych związanych z udziałem w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia „Wytyczne w zakresie kwalifikowalności  wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”. Niepodanie 
może uniemożliwić Zamawiającemu dokonania oceny spełnienia warunków udziału w postepowaniu oraz 
zdolności Wykonawcy do należytego wykonania zamówienia; 

15.7.  w odniesieniu do danych osobowych Wykonawcę decyzje nie będą podejmowane w sposób 
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;  

15.8.  Wykonawcy posiadają:  

➢ na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych;  

➢ na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych  o ile ich zmiana nie skutkuje 
zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą  postanowień  umowy  w  
zakresie  niezgodnym  z  Wytycznymi horyzontalnymi oraz nie narusza integralności protokołu oraz 
jego załączników; ; 

➢ 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 
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