
ZAPYTANIE OFERTOWE 

Zamawiający: 

CENTROKOM Sp. z o.o.  

ul. Goniądzka 58 
16 – 150 Suchowola 

NIP 5451773043 
REGON 200221611 
 
www.centrokom.pl 

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia: 

Tadeusz Grabowski – Prezes Zarządu  

Nr telefonu/ e-mail osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia: 

tel. (85) 7 125 201 wew. 22 

fax. (85) 7 125 201 wew. 25 

e-mila: centrokom@centrokom.pl 

Skrócony opis przedmiotu zamówienia: 

W ramach przedmiotu zamówienia planowana jest „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni 
ścieków w Suchowoli” 

Uwaga! 

Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez wykonawcę części związanej 
z technologią realizowanego zamówienia t.j. oczyszczalni ścieków. 

Kategoria ogłoszenia: 

Roboty budowlane 

Podkategoria ogłoszenia: 

Roboty budowlane 

Miejsce realizacji zamówienia: 

Województwo: podlaskie Powiat: Sokólski, Miejscowość: Suchowola 

Opis przedmiotu zamówienia: 

Cel zamówienia: 



Celem zamówienia jest przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków Suchowoli 

Przedmiot zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków Suchowoli” 

Opis planowanych prac zawiera Zał. nr 1 - Dokumentacja - Opis przedmiotu zamówienia. 

Gwarancja i rękojmia: 

Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji i rękojmi na wszelkie prace objęte 
przedmiotem niniejszej umowy oraz na materiały i urządzenia na okres min. 3 lat, licząc od 
dnia podpisania przez obie strony protokołu odbioru końcowego. Jeżeli na poszczególne 
materiały lub urządzenia udzielona jest gwarancja producenta na okres dłuższy niż 3 lat, okres 
gwarancji udzielonej przez Wykonawcę odpowiada okresowi gwarancji udzielonej przez 
producenta. 

Kod CPV: 

CPV 45000000-7 Roboty budowlane. 

Nazwa kodu CPV: 

Budowa obiektów inżynierii wodnej  

Dodatkowe przedmioty zamówienia: 

CPV 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne. 
CPV 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych 
lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej. 
CPV 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych 
elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu. 
CPV 45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i 
linii energetycznych. 
CPV 45252100-9 Zakłady oczyszczania ścieków. 
CPV 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach. 
CPV 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne. 

Harmonogram realizacji zamówienia: 

Zamówienie należy wykonać do dnia 20.09.2019 r. 
 
Termin ważności oferty: min.90 dni od daty otwarcia ofert.  

Załączniki: 

 Zał. nr 1 - Dokumentacja - Opis przedmiotu zamówienia; 
 Zał. nr 2 - Istotne postanowienia przyszłej umowy; 
 Zał. nr 3 - Wzór formularza ofertowego; 



 Zał. nr 4 - Wykaz wykonanych robót budowlanych; 
 Zał. nr 5 - Wykaz osób; 
 Zał. nr 6 - Oświadczenie o braku powiązań; 

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności: 

Zamawiający nie określa tego warunku; 

Wiedza i doświadczenie: 

Wykonawca spełni warunek: 
 
- jeżeli wykaże, że wykonał należycie, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu 
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co 
najmniej 1 robotę budowlaną polegające na budowie lub modernizacji lub przebudowie 
oczyszczalni ścieków z pełną instalacją technologiczną o wartości brutto, co najmniej 
1.500.000,00 zł, 
 
Ocena jego spełnienia zostanie dokonana na podstawie wykazu wykonanych robót 
budowlanych (Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego) 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 budowlane były 
wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie 
jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. 

Potencjał techniczny 

Zamawiający nie określa tego warunku; 

Osoby zdolne do wykonania zamówienia: 

Wykonawca spełni warunek jeżeli będzie dysponował co najmniej: 
 

a) kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia budowlane w specjalności 
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych 
bez ograniczeń wraz z informacją o podstawie do dysponowania tą osobą (należy 
podać podstawę do dysponowania tą osobą, np. umowa o pracę, umowa zlecenie, 
umowa o dzieło, itp.) oraz posiada doświadczenie zawodowe w kierowaniu budową, 
w tym kierowanie, co najmniej dwiema robotami budowlanymi w okresie ostatnich 3 
lat przed upływem terminu składania ofert, których przedmiotem była realizacja prac 
związanych min. z budową lub modernizacją lub przebudową oczyszczalni ścieków z 
pełną instalacją technologiczną – Wykonawca złoży oświadczenie o dysponowaniu 
bądź poleganiu na zasobach innych podmiotów w tym zakresie – formularz Nr 5 do 
SIWZ. 



b) kierownikiem robót posiadającym uprawnienia budowlane w specjalności 
konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń wraz z informacją o podstawie do 
dysponowania tą osobą (należy podać podstawę do dysponowania tą osobą, np. 
umowa o pracę, umowa zlecenie, umowa o dzieło, itp.) – Wykonawca złoży 
oświadczenie o dysponowaniu bądź poleganiu na zasobach innych podmiotów w tym 
zakresie – formularz Nr 5 do SIWZ. 

c) kierownikiem robót posiadającym uprawnienia budowlane w specjalności 
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i 
elektroenergetycznych bez ograniczeń wraz z informacją o podstawie do 
dysponowania tą osobą (należy podać podstawę do dysponowania tą osobą, np. 
umowa o pracę, umowa zlecenie, umowa o dzieło, itp.) – Wykonawca złoży 
oświadczenie o dysponowaniu bądź poleganiu na zasobach innych podmiotów w tym 
zakresie – formularz Nr 5 do SIWZ. 

Wykonawca ma prawo zgłosić co najmniej dwie osoby które z racji przygotowania i 
doświadczenia zawodowego spełniać będą jednocześnie warunki określone dla dowolnej 
kombinacji ww. specjalności zawodowych określonych w lit. a do d. 
 
Zamawiający dopuszcza uprawnienia budowlane odpowiadające ww. uprawnieniom, które 
zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Samodzielne funkcje 
techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy Prawo budowlane, mogą 
również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na 
zasadach określonych w przepisach odrębnych, tj. m.in. w Ustawie z dnia 18 marca 2008 r. o 
zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii 
Europejskiej (Dz.U. Nr 63, poz. 394); 

Sytuacja ekonomiczna i finansowa: 

Zamawiający nie określa tego warunku; 

Warunki zmiany umowy: 

Warunki zmiany umowy § 18 - Zmiany umowy - istotnych postanowień umowy: 
 

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w 
stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. 

2. Zmiany w umowie mogą dotyczyć: 
1) zmiany terminu wykonania zamówienia, 
2) zmiana w zakresie podwykonawstwa, szczegółowo opisana w § 8 niniejszej 

umowy, 
3) zmian rozwiązań technicznych lub technologicznych, 
4) zmian sposobu wykonania zamówienia, 
5) zmiany producenta materiałów budowlanych, urządzeń, 
6) zmiany wymiarów, położenia lub wysokości części robót budowlanych, 

3. Zmiana postanowień umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy jest możliwa 
poprzez przedłużenie terminu zakończenia robót w przypadku: 
1) przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego, 



2) działania siły wyższej (np. klęski żywiołowe, strajki generalne lub lokalne), 
mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonania robót, 

3) wystąpienia niemożliwych do przewidzenia niekorzystnych warunków 
atmosferycznych uniemożliwiających prawidłowe wykonanie robót, w 
szczególności z powodu technologii realizacji prac określonych umową, normami 
lub innymi przepisami, wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych, 
jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem 
okolicznościami, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność – fakt ten musi 
być potwierdzony w dzienniku budowy przez inspektora nadzoru, 

4) wystąpienia wad dokumentacji projektowej skutkujących koniecznością 
dokonania zmian w dokumentacji projektowej, jeżeli uniemożliwia to lub 
wstrzymuje realizację określonego rodzaju robót mających wpływ na termin 
wykonywania robót, a wady te nie powstały z winy Wykonawcy. 

5) działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie 
są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron, 

6) wystąpienia opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechania 
przez właściwe organy administracji państwowej, które nie są następstwem 
okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, 

7) wystąpienia opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do 
wydania których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, 
jeżeli opóźnienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym 
ww. decyzje powinny zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za 
które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, 

8) odmowy wydania przez właściwe organy decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp. z 
przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę, 

9) niemożności wykonywania robót z powodu braku dostępności do miejsc 
niezbędnych do ich wykonania z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę, 

10) niemożności wykonywania robót, gdy uprawniony organ nie dopuszcza do 
wykonania robót lub nakazują wstrzymanie robót z przyczyn niezawinionych 
przez Wykonawcę. 

4. W przedstawionych w ust. 3 powyżej przypadkach wystąpienia opóźnień lub 
wstrzymania realizacji, strony mogą ustalić nowe terminy realizacji robót i rozliczenia 
końcowego, z tym że maksymalny okres przesunięcia terminu zakończenia równy 
będzie okresowi przerwy, postoju lub okresowi niezbędnemu do wykonania robót 
nieprzewidzianych w przedmiarze robót . 

5. W przypadku konieczności zmiany terminu realizacji umowy Wykonawca 
zobowiązany jest wystąpić z wnioskiem do Zamawiającego. Wniosek powinien 
zawierać szczegółowe uzasadnienie zmiany terminu. 

6. Zmiana terminu realizacji umowy możliwa jest tylko po wcześniejszym 
udokumentowaniu przedłużenia okresu zabezpieczenia należytego wykonania umowy 
i okresu rękojmi. 

7. Zmiana postanowień umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy jest możliwa 
poprzez zmianę sposobu wykonania przedmiotu umowy, zmianę wynagrodzenia 
Wykonawcy lub poprzez przedłużenie terminu zakończenia robót w przypadku: 
1) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy 

zgodnie z jej postanowieniami 
2) zmian technologicznych – o ile są korzystne dla Zamawiającego i spowodowane 

są w szczególności: 
a) pojawieniem się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji 

pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub 



kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, lub umożliwiające 
uzyskanie lepszej jakości robót; 

b) pojawienie się nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót 
pozwalającej na zaoszczędzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztów 
wykonywanych prac, jak również kosztów eksploatacji wykonanego 
przedmiotu Umowy, 

3) konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętych przedmiotem 
umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub 
technologicznych, niż wskazane w dokumentacji projektowej, a wynikających ze 
stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o 
który je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło 
niewykonaniem lub wykonaniem nienależytym przedmiotu umowy, 

4) odbiegających w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji projektowej 
warunków geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych, rozpoznania 
terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, występowania niewybuchów lub 
niewypałów, które mogą skutkować w świetle dotychczasowych założeń 
niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy, 

5) odbiegających w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji projektowej 
warunków terenu budowy, w szczególności napotkania nie zinwentaryzowanych 
lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektów 
budowlanych , 

6) konieczność zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych 
rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany 
obowiązującego prawa, 

7) wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle 
prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do 
uniknięcia lub usunięcia tych kolizji. 

8. Jeżeli zmiana, o której mowa w ust. 2 - 7 powyżej wymaga zmiany dokumentacji 
projektowej lub STWiORB, strona inicjująca zmianę przedstawia projekt zamienny 
(zatwierdzony przez organ architektoniczno – budowlany jeżeli wymagają tego 
przepisy prawa budowlanego) zawierający opis proponowanych zmian i niezbędne 
rysunki. Projekt taki wymaga akceptacji nadzoru autorskiego i zatwierdzenia do 
realizacji przez Zamawiającego. 

9. Wszelkie zmiany umowy wymagają uprzedniej pisemnej akceptacji stron przez 
umocowanych do tego przedstawicieli obu stron i jeżeli dotyczą one istotnych zmian 
umowy muszą być sporządzone w formie pisemnego aneksu, pod rygorem 
nieważności. 

10. Nie stanowią istotnej zmiany umowy:  
1) zmiany danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np. 

zmiana numeru rachunku bankowego), 
2) zmiany danych teleadresowych, zmiany osób reprezentujących strony, 
3) zmiany danych rejestrowych, 
4) zmiany kluczowego personelu zamawiającego oraz personelu wykonawcy 

niniejszej umowy, 

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy: 

1. Oferta powinna zawierać następujące dokumenty i oświadczenia: 
a) wypełniony i podpisany druk formularza oferty - wzór zał. nr 3; 



b) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o 
działalności gospodarczej; 

c) pełnomocnictwo do podpisywania oferty oraz do podpisywania zobowiązań w 
imieniu wykonawcy (tylko jeśli ofertę podpisuje osoba/osoby nie figurujące w 
odpisie z właściwego rejestru). 

d) wykaz wykonanych robót wraz z dowodami potwierdzającymi ich należyte 
wykonanie, zgodnie z Załącznikiem nr 4 do Zapytania ofertowego; 

e) wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia, zgodnie z Załącznikiem 
nr 5 do Zapytania ofertowego; 

f) oświadczenie o braku powiązań zgodnie z zał. nr 6; 

Ocena oferty: 

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji: 

Kryteria wyboru i oceny ofert: 
 
Cena 100% 

Sposób oceny oferty w poszczególnych kryteriach punktowych: 

 
1) C - kryterium Cena - znaczenie - 100% 

C = punktowa ocena ceny ofertowej brutto może maksymalnie osiągnąć 100 punktów. 

Punkty jakie otrzyma badana oferta w kryterium cena (C) będą liczone w następujący sposób: 

Cena minimalna brutto 
                C = --------------------------------------- x 100 [pkt.] 

Cena oferty badanej brutto 
 

Uzyskane w ten sposób punkty będą przemnożone przez wagę kryterium 100% 

Wszystkie oferty złożone w walucie innej niż PLN zostaną przeliczone po kursie średnim 
NBP z dnia otwarcia ofert. 
Cena powinna obejmować wszystkie koszty jakie poniesienie oferent w z związku z 
ewentualną realizacją umowy zawartej w wyniku wyboru oferty. 

Formę wynagrodzenia Wykonawcy ustala się jako ryczałt.  

Wykluczenia: 

1. Zamówienie nie może być udzielone podmiotowi/podmiotom powiązanym z 
Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. 

2. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemnie powiązania 
pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w 
imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego 
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; 

 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. 

3. Zamawiający wykluczy z udziału w postępowaniu Wykonawców powiązanych 
osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. 

4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 
oświadczenie i dokumenty potwierdzające, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu 
składa każdy z Wykonawców indywidualnie. 

5. W przypadku gdy Wykonawca w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w 
postępowaniu polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych 
podmiotów, składa oświadczenie i dokumenty potwierdzające, że podmiot ten nie 
podlega wykluczeniu Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych - 
Zgodnie z Załącznikiem nr 2 do zapytania ofertowego. 

6. Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy wykonawcę: 
 w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd 

układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie 
wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego 
majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo 
restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 
2016 r. poz. 615) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, 
który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym 
postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli 
przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego 
majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo 
upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. 
poz. 615); 

7. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w 
postępowaniu zamawiający żąda następujących dokumentów: 

 odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o 
działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 
upływem terminu składania ofert; 

 oświadczenie o braku powiązań zgodnie z zał. nr 6; 
8. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 7 tiret 
pierwszy, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym 
Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że 
nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 

9. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub 
miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się 
dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym 
odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób 
uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał 
dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym 
albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na 
siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. 



Dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 
terminu składania ofert. 

10. Dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 
terminu składania ofert. 

11. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 
oświadczenie i dokumenty potwierdzające, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu 
składa każdy z Wykonawców indywidualnie. 

12. W przypadku gdy Wykonawca w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w 
postępowaniu polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych 
podmiotów, składa oświadczenie i dokumenty potwierdzające, że podmiot ten nie 
podlega wykluczeniu. 

Miejsce i sposób składania ofert: 

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego –  
 

CENTROKOM Sp z o.o. 
ul. Goniądzka 58 

16 – 150 Suchowola 
sekretariat 

 
2. Oferta powinna być oznakowana następująco: 

 „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków Suchowoli” 

3. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w zamkniętej kopercie w siedzibie 
zamawiającego najpóźniej do dnia 18.01.2018 r do godz. 10:00 

Otwarcie ofert: 

1. Otwarcie ofert nastąpi dnia 18.01.2018 r. o godzinie 10:15 w siedzibie 
CENTROKOM Sp z o.o., ul. Goniądzka 58, 16 – 150 Suchowola, pokój nr 5. 

2. Oferta winna być złożona, pod rygorem nieważności w formie pisemnej. 
3. W przypadku wysłania oferty za pomocą poczty/ kuriera liczy się data wpływu oferty 

do siedziby Zamawiającego. 
4. Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert. 
5. W przypadku nieobecności wykonawcy przy otwieraniu ofert, zamawiający prześle na 

pisemny wniosek wykonawcy protokół z sesji otwarcia ofert. 
6. Zamawiający w przedmiotowym zapytaniu nie przewiduje możliwości składania ofert 

częściowych. 
7. Każdy z oferentów może złożyć tylko jedną ofertę. 
8. Oferty złożone po terminie nie będą brane pod uwagę. 

 
Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy 

1. Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w 
wysokości 5 % ceny całkowitej podanej w ofercie. 

2. Wykonawca wniesie zabezpieczenie najpóźniej w dniu zawarcia umowy. 
3. Zabezpieczenie, o którym mowa w pkt. 1 może być wniesione według wyboru 

wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach: 
a) pieniądzu; 



b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – 
kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 

c) gwarancjach bankowych; 
d) gwarancjach ubezpieczeniowych; 
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 

ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 
Przedsiębiorczości (Dz. U.  z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z późn. zm.). 

4. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaci przelewem na rachunek 
bankowy zamawiającego wskazany przez zamawiającego. 

5. Zabezpieczenie w innej formie niż pieniądz należy złożyć w formie oryginału w siedzibie 
Zamawiającego. 

6. Zamawiający zwróci zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i 
uznania przez zamawiającego za należycie wykonane. 

7. Zamawiający wymaga pozostawienia na zabezpieczenia roszczeń z tytułu rękojmi za 
wady 30 % wysokości zabezpieczenia. 

8. Kwota, o której mowa w pkt 7, zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie 
okresu rękojmi za wady. 

Zastrzeżenia: 

1. Niniejsze zapytanie ofertowe nie zobowiązuje CENTROKOM Sp. z o.o. do żadnego 
określonego działania. 

2. Opublikowanie niniejszego zapytania ofertowego nie zobowiązuje CENTROKOM 
Sp. z o.o. do akceptacji oferty, w całości lub części i nie zobowiązuje CENTROKOM 
Sp. z o.o. do składania wyjaśnień czy powodów akceptacji lub odrzucenia oferty. 

3. CENTROKOM Sp. z o.o. nie może być pociągane do odpowiedzialności za 
jakiekolwiek koszty czy wydatki poniesione przez oferentów w związku z 
przygotowaniem i dostarczeniem oferty. 

4. CENTROKOM Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmian całości lub części treści 
zapytania ofertowego. 

5. W celu uniknięcia konfliktu interesów w przypadku beneficjenta, który nie jest 
zamawiającym w rozumieniu Pzp, zamówienie nie może być udzielane podmiotom 
powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo, z wyłączeniem zamówień sektorowych 
oraz zamówień określonych w podrozdziale 6.5 pkt 8 lit. g lub h (Wytycznych w 
zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 
2014-2020). W przypadku celu tematycznego  udzielanie zamówień podmiotom 
powiązanym jest możliwe za zgodą IZ PO. Zawarcie umowy z podmiotem 
powiązanym kapitałowo lub osobowo w przypadkach określonych w podrozdziale 6.5 
pkt 8 lit. a - f lub i - l (w/w Wytycznych) jest dopuszczalne za zgodą właściwej 
instytucji będącej stroną umowy o dofinansowanie). 

6. Zapytanie ofertowe jest prowadzone zgodnie z zasadą konkurencyjności i nie stanowi 
przedmiotu zamówienia publicznego regulowanego ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. 
– Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z  2017 r. poz. 1579 t.j.). 

7. Przedsięwzięcie będzie realizowane w ramach Działania 6.2. „Ochrona wody i gleb” 
RPO WP na lata 2014-2020. 
 


