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Aktualizacja, Kielce, dn. 18.02.2021 r. 

Kielce, dn. 17.02.2021 r. 
 

Aktualizacja dotyczy poprawy adresu e-mail, na który należy składać oferty. 
 

 
ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/FN 

na wykonanie robót budowlanych (budowa hali magazynowej oraz wiaty składowej) 
 

 

NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 

„ENERPOR” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 

ul. Kolberga 11, 25-620 Kielce 

KRS: 0000041347, REGON 292428591, NIP 9591493334 

e-mail: bok@enerpor.pl 

Strona internetowa: http://www.enerpor.pl/ 

Osoba do kontaktu w sprawie zamówienia: Paweł Ławicki 

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu: +48 664 417 400 

I. Postanowienia ogólne 

1. Postępowanie jest prowadzone w ramach projektu „Podniesienie konkurencyjności spółki ENERPOR poprzez 

wdrożenie technologii przyjaznych środowisku i wprowadzenie na rynek nowej gamy płyt styropianowych” 

realizowanego w ramach poddziałania 19.1.1 Technologie przyjazne środowisku - Green growth, działania 19.1 

Nowe Produkty i Inwestycje osi priorytetowej 19 Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021. 

2. Zamawiający przygotowuje i przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia w sposób zapewniający 

przejrzystość oraz zachowanie uczciwej konkurencji i równego traktowania Wykonawców. Postępowanie 

o udzielenie zamówienia w ramach projektu jest przygotowane i prowadzone w trybie zasady konkurencyjności 

w rozumieniu zapisów dokumentu pn. „Wytyczne w zakresie udzielania zamówień w ramach Mechanizmu 

Finansowego EOG na lata 2014-2021 oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021. 

3. Do niniejszego postępowania nie stosuje się przepisów ustawy 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych 

(Dz. U. z 2019 r., poz. 2019, z późn. zm.). W niniejszym postępowaniu przepisy tej ustawy stosuje się odpowiednio, 

o ile Zapytanie ofertowe zawiera odesłanie do tych uregulowań, jak również w celu ustalenia definicji pojęć 

występujących w Zapytaniu ofertowym. 

4. Celem postępowania jest wybór Wykonawcy robót budowlanych (budowa hali magazynowej oraz wiaty składowej). 

Pod pojęciem Wykonawcy należy rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną 

nieposiadającą osobowości prawnej, która oferuje na rynku wykonanie robót budowlanych lub obiektu budowlanego, 

dostawę produktów lub świadczenie usług lub ubiega się o udzielenie zamówienia, złożyła ofertę lub zawarła umowę 

w sprawie zamówienia publicznego. 

5. Kategoria ogłoszenia 

Roboty budowlane 

6. Podkategoria ogłoszenia 
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Roboty budowlane 

7. Miejsce realizacji zamówienia 

Województwo świętokrzyskie, powiat M. Kielce, gmina Kielce, miejscowość: Kielce, ul. Kolberga 11, działki nr ewid. 

577/2, 577/3, 580/1, 580/3, 580/4 (obręb ewid. 0009). 

II. Warunki prowadzonego postępowania 

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim. 

2. Oferta jak i załączniki do oferty powinny zostać sporządzone przez Wykonawcę według warunków i postanowień 

zawartych w zapytaniu ofertowym. 

3. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do: 

1) Zmiany zapytania ofertowego przed upływem terminu składania ofert przewidzianym w zapytaniu ofertowym. 

W takim przypadku w upublicznionym zapytaniu ofertowym uwzględniona zostanie informacja o zmianie, 

zawierająca co najmniej: datę upublicznienia zmienianego zapytania ofertowego a także opis dokonanych 

zmian. Jeżeli z uwagi na zakres wprowadzonych zmian będzie konieczne, Zamawiający przedłuży termin 

składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach. 

2) Unieważnienia zapytania ofertowego na każdym jego etapie bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych 

i finansowych. Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli: 

a) nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu; 

b) cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza 

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny 

najkorzystniejszej oferty; 

c) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia 

nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć; 

d) postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej 

unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

3) Odrzucenia oferty, jeżeli: 

a) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do zakresu przedmiotu zamówienia; 

b) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji przedmiotu zamówienia; 

c) nie zawiera wszystkich wymaganych przez Zamawiającego dokumentów; 

d) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji; 

e) została złożona przez wykonawcę wykluczonego  z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

5. Zapytanie ofertowe zostało upublicznione w dniu 17.02.2021 r. na stronach internetowych: 

a) http://enerpor.pl/ – strona Zamawiającego, 

b) https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/. 

III. Opis przedmiotu zamówienia 

1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe wykonanie przez Wykonawcę dla Zamawiającego (będącego 
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inwestorem) robót budowlanych w ramach inwestycji polegającej na: budowie hali magazynowej oraz wiaty 

składowej na działkach o numerach ewidencyjnych 577/2, 577/3, 580/1, 580/3, 580/4 przy ul. Kolberga 11 

w Kielcach. 

2. Budynek hali zaprojektowano jako jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony z dachem płaskim w kształcie prostokąta. 

Hala magazynowa została podzielona na dwie niezależne części, do których prowadzą osobne wejścia 

zlokalizowane w południowo - zachodniej części elewacji. Pomiędzy dwiema halami zaprojektowano przejście 

umożliwiające swobodną komunikację między dwiema przestrzeniami. Pomiędzy istniejąca hala magazynowo – 

produkcyjna znajdującą się w zachodniej części obszaru inwestycji a projektowana halą magazynową, 

zaprojektowano zadaszenie w formie wiaty składowej. Wiata zapewnia połączenie obu hal.  

Podstawowe zestawienie danych liczbowych budynku hali magazynowej: 

- powierzchnia zabudowy: 1 717,5 m2, 

- powierzchnia użytkowa: 1 597,5 m2. 

3. Przeznaczenie: Budynek będzie pełnił funkcję magazynową. W poziomie parteru znajdować się będą dwie 

przestrzenie magazynowe z indywidualnym wejściem. Komunikacja pomiędzy magazynami będzie umożliwiona 

poprzez drzwi wewnętrzne o odpowiedniej klasie odporności przeciwpożarowej. W obiekcie będą magazynowane 

bloki styropianowe oraz materiały potrzebne do ich produkcji. W przestrzeni magazynów zaprojektowano niezbędne 

instalacje do poprawnego funkcjonowania obiektu. W każdej przestrzeni magazynu zostały oddzielnie 

zaprojektowane hydranty, systemy wentylacji oraz instalacje elektryczne. Do bryły przynależeć będzie wiata 

przeładunkowa, która będzie pełnić funkcję miejsca do rozładunku i załadunku towaru. Całość zadaszona. 

4. Szczegółowy zakres prac objętych zamówieniem określa „Przedmiar robót”, który stanowi załącznik nr 5 do 

zapytania ofertowego. Pomocniczo Zamawiający udostępnia także „Projekt budowlany”, stanowiący załącznik nr 6, 

który ze względu na dużą wielkość pliku został bezpośrednio udostępniony na stronie Zamawiającego pod adresem: 

http://enerpor.pl/zapytanie-ofertowe/. 

5. Jeżeli w jakimkolwiek miejscu wskazana dokumentacja projektowa, tj. „Przedmiar robót” lub „Projekt budowlany” lub 

inna część zapytania ofertowego (np. opisy techniczne, rysunki) odnosi się do określonego wyrobu, źródła, znaków 

towarowych, patentów, specyficznego pochodzenia lub zawiera w opisie nazwy własne materiałów, urządzeń, 

technologii, produktów, producentów – należy przyjąć, że podane nazwy własne nie są wiążące dla Wykonawcy 

i służą wyłącznie przykładem, wzorcem dla określenia standardów wykonania zaprojektowanych elementów 

w przedmiotowym budynku. Wszelkie wymienione z nazwy wyroby, materiały, urządzenia i technologie mogą być 

zastąpione rozwiązaniami równoważnymi, tj. innymi materiałami o nie gorszych parametrach technicznych, 

użytkowych, jakościowych, funkcjonalnych i walorach estetycznych, przy uwzględnieniu prawidłowej współpracy 

z pozostałymi materiałami i urządzeniami. 

6. Materiały użyte do prac budowlanych powinny posiadać certyfikaty/aprobaty techniczne/atesty lub inne dokumenty 

potwierdzające deklarację zgodności i dopuszczające do stosowania w budownictwie. 

7. Wykonawca musi zapewnić minimalny okres gwarancji na roboty budowlane, dostarczone i wbudowane materiały 

(z wyłączeniem zainstalowanych urządzeń, na które obowiązywać będą terminy gwarancji jakości ustalone przez 

producentów tych urządzeń) nie mniejszy niż 24 miesiące liczone od daty końcowego odbioru robót budowlanych. 

Okres gwarancji jest jednym z kryteriów oceny ofert. 

8. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom. 

http://enerpor.pl/zapytanie-ofertowe/
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9. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, 

w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest zobowiązany wykazać 

Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu 

nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania 

o udzielenie zamówienia. 

10. Roboty budowlane należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym Ustawy „Prawo 

budowlane” oraz zgodnie z projektem budowlanym. 

11. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 

12. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 

13. Nazwy i kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień 

Kod CPV: 45000000-7 Roboty budowlane 

Kod CPV: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części 

oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 

Kod CPV: 45213200-5 Roboty budowlane w zakresie magazynów i przemysłowych obiektów budowlanych 

Kod CPV: 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach 

Kod CPV: 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 

14. Termin realizacji zamówienia 

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania zaplanowanych robót w terminie wskazanym w ofercie, ale nie później 

niż do dziewięciu miesięcy od daty protokolarnego przejęcia terenu budowy przez Wykonawcę. Przekazanie placu 

budowy nastąpi po podpisaniu umowy na realizację robót. Planowany termin podpisania umowy: do 31.03.2021 r. 

Planowany termin przekazania placu budowy to kwiecień 2021 r. Zamawiający dopuszcza możliwość wydłużenia 

terminu zakończenia prac (na warunkach określonych w punkcie XIII.4 Zapytania ofertowego). 

IV. Warunki udziału w postępowaniu wymagane od Wykonawcy oraz opis sposobu dokonywania oceny ich 

spełniania 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawca, którzy: 

1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają 

obowiązek posiadania takich uprawnień. 

Zamawiający uzna warunek za spełniony, gdy Wykonawca wypełni i podpisze stosowne oświadczenie 

w „Formularzu oferty” stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego. 

2) posiadają wiedzę i doświadczenie. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca 

w okresie ostatnich dziesięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności 

jest krótszy – w tym okresie zrealizował w sposób należyty jedną lub kilka usług polegających na wykonaniu 

robót budowlanych o łącznej wartości co najmniej 2 000 000 zł netto, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, 

daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów 

określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty 

zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, 

o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty 
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budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze  wykonawca nie jest 

w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. 

Na potwierdzenie spełniania warunku wiedzy i doświadczenia Wykonawca wypełnia załącznik nr 2 

do zapytania ofertowego („Wykaz zrealizowanych robót”). 

3) posiadają potencjał techniczny. 

O udzielenie zamówienia ubiegać może się Wykonawca, który dysponuje potencjałem technicznym 

zapewniającym wykonanie zamówienia. Zamawiający uzna warunek za spełniony, gdy Wykonawca wypełni 

i podpisze stosowne oświadczenie w „Formularzu oferty” stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego. 

4) posiadają osoby zdolne do wykonania zamówienia. 

O udzielenie zamówienia ubiegać może się Wykonawca, który dysponuje osobami zdolnymi 

do wykonania zamówienia, w tym dysponuje co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane bez 

ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz przynajmniej roczne doświadczenie w kierowaniu 

robotami budowlanymi w tej specjalności. Zamawiający uzna warunek za spełniony, gdy Wykonawca wypełni 

i podpisze stosowne oświadczenie w „Formularzu oferty” stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego. 

5) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 

Zamawiający uzna warunek za spełniony, gdy Wykonawca wypełni i podpisze stosowne oświadczenie 

w „Formularzu oferty” stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego. 

V. Dodatkowe warunki 

Zamawiający nie wyznacza dodatkowych warunków. 

VI. Wykluczenia 

1. W celu uniknięcia konfliktu interesów beneficjent projektu nie może udzielić zamówienia podmiotom powiązanym 

z nim kapitałowo lub osobowo, przez co rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem projektu lub 

osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta projektu lub osobami wykonującymi 

w imieniu beneficjenta projektu czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy 

a wykonawcą, polegające w szczególności na: 

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 

b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został 

określony przez Operatora Programu, 

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, 

d) pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, 

co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, 

w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej 

do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 

2. Aby zapewnić Wykonawcy możliwość złożenia wskazanego oświadczenia Zamawiający wskazuje, że do zaciągania 

zobowiązań w imieniu Beneficjenta oraz do wykonywania czynności związanych z przeprowadzeniem procedury 

wyboru wykonawcy uprawnione są następujące osoby: 

1) Paweł Ławicki 
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3. W postępowaniu nie mogą uczestniczyć podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Weryfikacja 

spełnienia w/w warunku będzie dokonana na zasadzie „spełnia/nie spełnia” na podstawie „Oświadczenia o braku 

powiązań kapitałowych lub osobowych” (według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego). 

Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców, którzy nie spełnią warunku braku powiązań kapitałowych lub 

osobowych. 

VII. Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy 

1. Wykonawca jest zobowiązany załączyć do oferty następujące dokumenty/oświadczenia: 

1) „Formularz oferty” (według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego). 

2) „Wykaz zrealizowanych robót” (według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego) wraz 

z dokumentami potwierdzającymi ich należyte wykonanie. 

3) „Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych” (według wzoru stanowiącego Załącznik 

nr 3 do zapytania ofertowego). 

VIII. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającym 

1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego. Zamawiający jest 

zobowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego 

wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania 

ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego wpłynął po upływie połowy terminu składania ofert lub 

dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpatrzenia. 

2. Pytania można składać za pośrednictwem strony https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/. 

Zamawiający dopuszcza również przekazanie pytań przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (e-mail). 

3. Treść pytań dotyczących zapytania ofertowego wraz z wyjaśnieniami Zamawiający opublikuje na stronie 

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/. 

4. W uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu składania ofert, Zamawiający może zmienić treść Zapytania 

ofertowego. Dokonaną zmianę zapytania ofertowego Zamawiający zamieści niezwłocznie na stronie, na której jest 

zamieszczone Zapytanie ofertowe oraz powszechnie dostępnej stronie internetowej: 

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/. 

5. Jeżeli w wyniku zmiany treści zapytania ofertowego będzie niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian 

w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania i otwarcia ofert. 

6. Osobą uprawnioną do kontaktu jest Pan Paweł Ławicki, tel. +48 +48 664 417 400. 

IX. Opis sposobu przygotowania oferty 

1. Ofertę należy sporządzić zgodnie ze wzorem „Formularza oferty” stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania 

ofertowego. 

2. Do oferty muszą być załączone wszystkie dokumenty, o których mowa w pkt. VII niniejszego zapytania ofertowego. 

3. Oferta musi: 

a) zawierać nazwę Wykonawcy oraz dane teleadresowe, 

b) posiadać datę sporządzenia, 
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c) być podpisana przez osobę (osoby) upoważnione zgodnie z aktualnymi dokumentami rejestrowymi 

(np. KRS/CEIDG/inne rejestry odpowiednie dla danego państwa) lub osoby uprawnione do występowania 

w imieniu Wykonawcy na podstawie udzielonego pełnomocnictwa. W przypadku braku możliwości weryfikacji 

w ogólnodostępnych rejestrach informacji nt. osoby (osób) uprawnionych do reprezentacji, wymagane jest 

przedstawienie dokumentu poświadczającego umocowanie prawne danej osoby do podpisania oferty. Podpis 

na ofercie powinien być czytelny (identyfikujący imię i nazwisko osoby podpisującej) lub opatrzony pieczęcią 

imienną. 

4. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 

5. Kopie dokumentów powinny być zaopatrzone adnotacją „Za zgodność z oryginałem” i podpisane przez osoby 

uprawnione do składania oferty. 

6. Zaleca się, aby wszystkie zapisane strony oferty były ponumerowane oraz zaparafowane przez osobę podpisującą 

ofertę, a dokumenty drukowane dodatkowo spięte w sposób trwały, tj. zapobiegający możliwości dekompletacji. 

7. W sytuacji, gdyby oferta zawierała informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów 

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica 

przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica 

przedsiębiorstwa” lub odrębnie od pozostałych informacji zawartych w ofercie. Wykonawca nie może zastrzec nazwy 

firmy oraz jej adresu, a także informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji 

i innych informacji ocenianych wg kryteriów oceny. 

8. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. W przypadku zmiany 

oferty Wykonawca składa pisemne oświadczenie, że ofertę zmienia, określając zakres tych zmian. 

9. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert. 

10. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie więcej niż jednej oferty skutkuje ich odrzuceniem. 

X. Miejsce i termin składania ofert 

1. Ofertę należy: 

1) W formie pisemnej (papierowej) przesłać za pośrednictwem poczty, kuriera lub dostarczyć osobiście/przez posłańca 

na adres: Enerpor Sp. z o.o., ul. Kolberga 11, 25-620 Kielce, z zastrzeżeniem, że decyduje data wpływu oferty 

do Zamawiającego, a nie data nadania przesyłki. Oferta składana w formie pisemnej – korespondencyjnie – powinna 

być umieszczona w zamkniętej kopercie zaadresowanej do Zamawiającego oraz oznaczona dopiskiem „Oferta - 

zapytanie ofertowe nr 1/FN”, 

lub 

2) w formie skanów złożyć za pośrednictwem strony https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/, 

zgodnie z instrukcją dostępną pod adresem: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/pomoc 

lub 

3) w formie skanów przesłać pocztą elektroniczną na adres e-mail: bok@enerpor.pl  w tytule wiadomości 

e-mail wpisując: „Oferta - zapytanie ofertowe nr 1/FN”.  

2. Termin składania ofert: do 04.03.2021 r. 

3. Oferty otrzymane przez Zamawiającego po w/w terminie nie zostaną rozpatrzone. 

4. Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za ewentualne błędy lub opóźnienia w dostarczeniu korespondencji 

przez pocztę, kuriera lub inne osoby. 

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/pomoc
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5. Zamawiający po otwarciu ofert może w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż dwa dni robocze, żądać 

od Wykonawcy uzupełnienia dokumentów oraz złożenia wyjaśnień dotyczących treści oferty lub poprawienia oczywistych 

omyłek rachunkowych/pisarskich niepowodujących istotnych zmian w treści oferty. Wezwanie do uzupełnień zostanie 

przekazane Wykonawcy drogą elektroniczną na adres e-mail osoby do kontaktu wskazany zgodnie z danymi podanymi 

w ofercie. Oferta podlega jednokrotnemu uzupełnieniu. 

6. Zamawiający poprawia w ofercie oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe (z uwzględnieniem 

konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek) oraz inne omyłki niepowodujące istotnych zmian w treści oferty – 

niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 

XI. Kryteria oceny ofert i opis sposobu przyznawania punktacji 

1. Przy ocenie ofert zastosowana zostanie tzw. „procedura odwrócona” – Zamawiający najpierw dokona badania i oceny 

ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie 

braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu. Jeżeli Wykonawca, którego oferta 

została oceniona jako najkorzystniejsza, nie złoży wymaganych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających 

spełnienie warunków udziału w postępowaniu lub brak podstaw do wykluczenia, lub wymaganych pełnomocnictw, 

oświadczeń, lub dokumenty będą niekompletne albo zawierać błędy, Zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia 

lub poprawienia, lub udzielenia wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, nie krótszym niż dwa dni robocze, chyba 

że mimo ich poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta Wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby 

unieważnienie postępowania. Korektom oraz uzupełnieniom podlegają jedynie braki lub błędy o charakterze formalnym. 

Poprawki lub wyjaśnienia nie mogą powodować istotnych zmian w treści oferty. 

2. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający zastosuje następujące kryteria oceny ofert: 

1) Kryterium 1: CENA - waga 80% 

a) Liczba punktów w kryterium cena przyznawana będzie wg. poniższego wzoru: 

C = [CN / CB x 80%] x 100 

C  – liczba punktów dla kryterium „Cena”  

CN – najniższa oferowana cena  

CB – cena badanej oferty 

b) Zaoferowana cena powinna obejmować wszystkie koszty niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia. 

c) Cena oferty stanowić będzie wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy  za wykonanie przedmiotu umowy. 

Podana cena pozostaje stała przez cały okres realizacji zamówienia. 

d) Cenę należy podać w złotych polskich (PLN) z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Zamawiający 

dopuszcza składanie ofert z cenami podanymi w euro lub USD. Na potrzeby oceny i porównania ofert, 

cena oferty podana w walucie obcej czyli EUR lub USD zostanie przeliczona na PLN według tabeli kursów 

średnich walut obcych Narodowego Banku Polskiego - Tabela A NBP z dnia publikacji ogłoszenia 

o zamówieniu. 

e) Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego 

zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy 

do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi 

przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić 
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do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, 

których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez 

kwoty podatku. 

f) W kryterium „Cena” Wykonawca może uzyskać maksymalnie 80 pkt. 

2) Kryterium 2: G – gwarancja – waga 10% 

Wykonawca zobowiązany jest do podania w ofercie za wykonanie zamówienia terminu gwarancji liczonego 

w miesiącach od dnia podpisania protokołu końcowego odbioru robót budowlanych. Punkty przyznawane będą w 

następujący sposób: 

a) Okres gwarancji wynoszący 24 miesiące – 0 pkt; 

b) Okres gwarancji wynoszący 36 miesięcy – 5 pkt; 

c) Okres gwarancji wynoszący 48 miesięcy – 10 pkt. 

W kryterium „Gwarancja” Wykonawca może uzyskać maksymalnie 10 pkt. Minimalny wymagany przez 

Zamawiającego okres gwarancji na roboty budowlane, dostarczone i wbudowane materiały (z wyłączeniem 

zainstalowanych urządzeń, na które obowiązywać będą terminy gwarancji jakości ustalone przez producentów tych 

urządzeń) wynosi 24 miesiące. W przypadku podania przez Wykonawcę okresu gwarancji krótszego niż wymagany 

oferta zostanie odrzucona jako niezgodna z zapytaniem. Jeżeli Wykonawca zaoferuje okres gwarancji dłuższy niż 48 

miesięcy do oceny ofert zostanie przyjęty okres 48 miesięcy. 

3) Kryterium 3: T – termin realizacji zamówienia – waga 10% 

Wykonawca zobowiązany jest do podania terminu realizacji zamówienia liczonego w miesiącach od dnia 

protokolarnego przejęcia terenu budowy do dnia podpisania protokołu końcowego odbioru robót budowlanych. 

Punkty przyznawane będą w następujący sposób: 

a) 9 miesięcy od daty protokolarnego przejęcia terenu budowy – 0 pkt; 

b) 8 miesięcy od daty protokolarnego przejęcia terenu budowy – 5 pkt; 

c) 7 miesięcy od daty protokolarnego przejęcia terenu budowy – 10 pkt. 

W kryterium „Termin realizacji zamówienia” Wykonawca może uzyskać maksymalnie 10 pkt. Jeżeli Wykonawca nie 

wskaże terminu realizacji zamówienia do oceny ofert zostanie przyjęty maksymalny możliwy termin realizacji 

zamówienia, tj. 9 miesięcy od daty protokolarnego przejęcia terenu budowy. 

3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska łącznie najwyższą liczbę punktów w trzech podanych wyżej 

kryteriach (C-cena , G-gwarancja, T-termin realizacji zamówienia). 

4. Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania wynosi 100 pkt. 

5. Uzyskane oceny zostaną zaokrąglone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

6. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans 

punktów, Zamawiający zwróci się do Wykonawców o złożenie ofert dodatkowych. Oferty dodatkowe nie mogą oferować 

cen wyższych niż w pierwotnie złożonych ofertach. 

XII. Formalności po wyborze oferty 

1. O wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawców, którzy złożyli oferty oraz 

upubliczni informację w taki sposób, w jaki zostało upublicznione zapytanie ofertowe. 
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2. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana przez Zamawiającego jako najkorzystniejsza, zobowiązany 

jest do zawarcia umowy z Zamawiającym w terminie 14 dni kalendarzowych od daty ogłoszenia o wyborze oferty. 

Przybliżony termin podpisania umowy: do 31.03.2021 r. 

3. Jeśli Wykonawca, którego oferta została wybrana, będzie uchylał się od zawarcia umowy we wskazanym wyżej terminie 

lub odstąpi od jej zawarcia, Zamawiający wybierze ofertę Wykonawcy, który uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów. 

4. Zawarcie umowy nastąpi na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4 do zapytania 

ofertowego. 

XIII. Warunki zmiany umowy 

1. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonywania nieistotnych zmian postanowień zawartej umowy, w stosunku do treści 

oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. 

2. Zmianę uznaje się za istotną jeżeli zmienia ogólny charakter umowy, w stosunku do charakteru umowy w pierwotnym 

brzmieniu albo nie zmienia ogólnego charakteru umowy i zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności: 

- zmiana wprowadza warunki, które, gdyby były postawione w postępowaniu o udzielenie zamówienia, to w tym 

postępowaniu wzięliby lub mogliby wziąć udział inni wykonawcy lub przyjęto by oferty innej treści, 

- zmiana narusza równowagę ekonomiczną umowy na korzyść wykonawcy  w sposób nieprzewidziany pierwotnie 

w umowie, 

- zmiana znacznie rozszerza lub zmniejsza zakres świadczeń i zobowiązań wynikający z umowy 

- zmiana polega na zastąpieniu wykonawcy, któremu zamawiający udzielił zamówienia, nowym wykonawcą. 

3. Zamawiający dopuszcza zmianę innych postanowień umowy nie przewidzianych na tym etapie w formie aneksu, 

w szczególności niemożliwych do przewidzenia w dniu podpisywania umowy przez Zamawiającego i nie mających 

wpływu na wybór oferty najkorzystniejszej. 

4. Zamawiający dopuszcza możliwość wydłużenia terminu zakończenia prac, z zastrzeżeniem, że na zmianę terminu 

zakończenia robót budowlanych wyrazi zgodę Instytucja Pośrednicząca - Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości 

(PARP), a termin opóźnienia wynika z przyczyn niezależnych od Wykonawcy. Zmiana umownego terminu zakończenia 

przedmiotu niniejszej Umowy jest możliwa w następujących przypadkach: 

1) Wstrzymania robót przez Zamawiającego bądź organ administracji publicznej z innych przyczyn, niż te, za które 

odpowiedzialność ponosi Wykonawca; 

2) Działania siły wyższej, za którą uważa się zdarzenie o charakterze nadzwyczajnym, występujące po zawarciu 

niniejszej Umowy, a których strony nie były w stanie przewidzieć w momencie jej zawierania i których zaistnienie lub 

skutki uniemożliwiają wykonanie niniejszej umowy zgodnie z jej treścią. Do działania siły wyższej Strony zaliczają 

w szczególności: wojnę, działania wojenne, powódź, pożar, które nie powstały z winy Wykonawcy, epidemie, strajki, 

z wyjątkiem strajków w zakładach Wykonawcy lub Zamawiającego, akt administracji państwowej. Strona 

powołująca się na stan siły wyższej jest zobowiązana do niezwłocznego pisemnego powiadomienia drugiej Strony, 

a następnie do udokumentowania zaistnienia tego stanu. Po ustąpieniu przeszkód w realizacji niniejszej Umowy, 

spowodowanych zaistnieniem siły wyższej, Wykonawca zobowiązany jest dołożyć starań dla nadrobienia zaległości 

powstałych w wyniku nieprzewidzianych zadań; 

3) Wystąpienia wyjątkowo niesprzyjających warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonawcy wykonanie 

robót; 
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4) Napotkania na nieruchomości, na której prowadzone są roboty budowlane, warunków fizycznych bądź przedmiotów 

mających wpływ na wydłużenie procesu inwestycyjnego. 

5. Zapłata Wynagrodzenia nastąpi w częściach - po częściowym wykonaniu robót budowlanych (na warunkach określonych 

w umowie). 

XIV. Klauzula informacyjna 

Działając na podstawie art. 13 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” informuje, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: 

ENERPOR Sp. z .o.o., 25-620 Kielce, ul. Kolberga 11, NIP: 9591493334, zwany dalej Administratorem, 

dane kontaktowe: tel.: 504-051-312, adres e-mail: bok@enerpor.pl 

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym 

z zapytaniem ofertowym nr 1/FN o udzielenie zamówienia. 

3. Podstawę prawną przetwarzania danych stanowi:  

o zawarcie i realizacja umowy z Administratorem (art. 6 ust. 1b RODO) i przepis prawa (art. 6 ust. 1c 

RODO), 

o zgoda, w zakresie danych, które nie są niezbędne do zawarcia i realizacji umowy z Administratorem oraz 

nie wynikają z przepisu prawa (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). 

4. Odbiorcami/kategoriami odbiorców Pani/Pana danych osobowych będą upoważnieni pracownicy Zamawiającego, 

osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o przepisy ustawy 

o dostępie do informacji publicznej oraz podmioty, z którymi ENERPOR Sp. z .o.o. zawarł stosowne umowy 

powierzenia. 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami obowiązującymi Zamawiającego w ramach 

realizacji projektu pn. „Podniesienie konkurencyjności spółki ENERPOR poprzez wdrożenie technologii 

przyjaznych środowisku i wprowadzenie na rynek nowej gamy płyt styropianowych” 

w ramach poddziałania 19.1.1 Technologie przyjazne środowisku - Green growth, działania 19.1 Nowe Produkty 

i Inwestycje osi priorytetowej 19 Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021. 

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do zakończenia umowy z Administratorem i przedawnienia 

wynikających z niej roszczeń, a w przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody – do momentu cofnięcia 

tej zgody; dane osobowe przetwarzane na podstawie przepisów prawa i te zawarte w dokumentach księgowych 

będą przechowywane zgodnie z właściwymi przepisami prawa. 

7. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale w zakresie w jakim przetwarzanie danych jest 

niezbędne w celu realizacji obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w celu zawarcia i realizacji 

umowy/zamówienia z Administratorem, konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia 

umowy/realizacji zamówienia z Administratorem. 

8. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma: 

a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych, które jej dotyczą; 



 
 

12 
 

b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych, które jej dotyczą; 

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; 

d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, 

że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy RODO; 

9. Osobie, której dane osobowe będą w przedmiotowym postępowaniu przetwarzane nie przysługuje: 

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 danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

XV. Wykaz załączników 

1. Załącznik nr 1: Formularz oferty. 

2. Załącznik nr 2: Wykaz zrealizowanych robót. 

3. Załącznik nr 3: Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych. 

4. Załącznik nr 4: Wzór umowy. 

5. Załącznik nr 5: Przedmiar robót. 

6. Załącznik nr 6: Projekt budowlany (udostępniony pod adresem: pod adresem: http://enerpor.pl/zapytanie-ofertowe/).  

http://enerpor.pl/zapytanie-ofertowe/

