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Białka Tatrzańska, 19 maja 2020 r.  

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

dotyczące wyboru wykonawcy prac budowlanych i technologii koniecznych do stworzenia zbiornika  

do naśnieżania z pompownią wraz infrastrukturą   

 

 

Zamawiający zamierza zrealizować projekt pn.: „Wdrożenie innowacyjnej usługi w przedsiębiorstwie 

"OŚRODEK NARCIARSKI KOTELNICA BIAŁCZAŃSKA" sp. z o.o.” („Inwestycja”) opierający się na 

wdrożeniu wyników prac badawczo-rozwojowych, dotyczących wynalazków zgłoszonych do ochrony 

patentowej, do działalności gospodarczej Zamawiającego.   

 

Zamawiający zamierza zrealizować projekt opisany powyżej poprzez stworzenie innowacyjnego wyciągu 

narciarskiego charakteryzującego się podwyższonymi parametrami, którego pierwszym etapem będzie 

realizacja zamierzenia inwestycyjnego polegającego na wykonaniu prac budowlanych i technologii koniecznych 

do stworzenia zbiornika do naśnieżania z pompownią wraz infrastrukturą – który jest przedmiotem niniejszej 

zapytania ofertowego, a jednocześnie który jest niezbędny do realizacji dalszych etapów Inwestycji. 

 

Zamawiający ubiegać się będzie o dofinansowanie projektu opisanego powyżej, w ramach konkursu z 

Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, oś priorytetowa III: Wsparcie innowacji w 

przedsiębiorstwach, działanie 3.2 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R, poddziałanie 3.2.1 Badania na rynek. 

 

W związku z powyższym Zamawiający poszukuje wykonawcy (wraz ze wszystkimi niezbędnymi pracami 

projektowymi) kompleksowej budowy zbiornika do naśnieżania z pompownią wraz z infrastrukturą – Przedmiotu 

niniejszego Postępowania Ofertowego.  

 

 

Niniejsze zapytanie ofertowe nie jest prowadzone w trybie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  

– Prawo zamówień publicznych.    

 

 

I. NAZWA, DANE REJESTROWE ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 

 

Ośrodek Narciarski Kotelnica Białczańska sp. z o.o.  

ul. Środkowa 181B,  

34-405 Białka Tatrzańska, Polska 

KRS: 0000067900 

NIP: 7361523042 

REGON: 492034101 

Strona internetowa: www.bialkatatrzanska.pl 

 

II. ADRES STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ ZAMIESZCZONE ZOSTANIE ZAPYTANIE 

OFERTOWE. 

 

 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl  

 

Ze względu na ograniczoną wielkość załączników (20mb), jakie można załączyć do Zapytania ofertowego, 

umieszczonego na stronach https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl – Zamawiający udostępnia 

oferentom Załączniki nr 5-9 pod następującym adresem: https://bialkatatrzanska.pl/przetargi (pod tym znajduje się 

komplet dokumentacji opisanej w niniejszym Zapytaniu Ofertowym). 

 

III. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

1. Ofertę może złożyć podmiot spełniający warunki określone w niniejszym Zapytaniu Ofertowym. 

2. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających. 

3. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w PLN. 

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/
https://bialkatatrzanska.pl/przetargi
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4. Oferenci nie mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (realizacji przedmiotu niniejszego Zapytania 

Ofertowego). 

5. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

6. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.  

7. Zapytanie ofertowe upubliczniono na portalu internetowym bazy konkurencyjności 

(https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl) w dalszej części zwane również jako baza 

konkurencyjności. 

8. Załączniki do niniejszego Zapytania Ofertowego stanowią jego integralną część.  

 

IV. TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA:  

 

Zamówienie udzielane zgodnie z zasadą konkurencyjności - konkurs ofert (postępowanie prowadzone jest zgodnie z 

informacjami określonymi w niniejszym Zapytaniu Ofertowym oraz Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności 

wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 

Funduszu Spójności na lata 2014-2020). 

 

V. DATA OGŁOSZENIA ZAPYTANIA OFERTOWEGO:  

 

19 maja 2020 r. 

 

VI. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  
 

Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie podmiotu, który zrealizuje kompleksową budowę zbiornika do naśnieżania 

z pompownią wraz z infrastrukturą. Przedmiot Zapytanie Ofertowego, szczegółowo opisany w Załącznikach nr 5-9, 

składa się z następujących prac:  

a) Budowa zbiornika z pompownią, w tym następujące prace:  

(1) Roboty przygotowawcze;  

(2) Formowanie wału zbiornika i dna;  

(3) Dno zbiornika i skarpy od strony wewnętrznej; 

(4) Drenaż denny;  

(5) Skarpy od strony zewnętrznej; 

(6) Korona zbiornika;  

(7) Kanalizacja opadowa;  

(8) Budynek pompowni; 

(9) Mury oporowe przy budynku pompowni i w wale zbiornika;  

(10) Energetyka stacje trafo, rozdzielnice Sn, Nn, kompensacja mocy. 

b) Infrastruktura pompowni, w tym następujące prace/instalacje:  

(1) Rurociąg zasilający pod zbiornikiem z żeliwa sferoidalnego DN500;  

(2) Wieże chłodnicze Q2- 40 l/s; 

(3) Pompy podające na wieże chłodnicze – 1x7,5kW; 3x15kW; 

(4) Pompy podające na filtr (pompownia) – 75 kW;  

(5) Pompy podające na filtr (pompownia) – 45 kW;  

(6) Filtr automatyczny (nowa pompownia DN350);  

(7) Filtr automatyczny (pompownia 6 DN300); 

(8) Pompy wysokiego ciśnienia 355 kWl;  

(9) Sterowanie pompowni;  

(10) Armatura kontrolno-pomiarowa;  

(11) Instalacja elektryczna pompowni;  

(12) Układ wentylacji; 

(13) Napowietrzanie zbiornika; 

(14) Montaż technologii;  

(15) Transport, 

 

zgodnie z projektem wykonawczym (w tym w zakresie wentylacji pomieszczeń uwzględniając zamontowane 

urządzenia, suwnic, oświetlenia, ogrzewania, kanalizacji wewnętrznej zabezpieczającej, automatyki i sterowania) 

sporządzonym przez Wykonawcę dla Przedmiotu niniejszego Zapytania Ofertowego, zaakceptowanego przez 
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Zamawiającego, wraz z montażem i posadowieniem w gruncie, oraz wykończeniem na warunkach zgodnych z 

Zapytaniem Ofertowym, Załącznikami do Zapytania Ofertowego nr 5-9, w tym Specyfikacjami Technicznymi, 

projektem budowalnym, pozwoleniem na budowę, oraz dokumentacją techniczną i projektową oraz Umową 

(Załącznik nr 4).  

 

Powyższe w zakresie i na warunkach oraz z materiałów i o parametrach szczegółowo określonych w 

dokumentacji Zapytania Ofertowego, z uwagi na Przedmiot Zapytania Ofertowego, w tym Specyfikacjach 

Technicznych i STWIOR oraz Umowie stanowiących Załączniki 4-9 do Zapytania ofertowego - dla przedmiotu 

Zapytania Ofertowego, który zostanie zrealizowany na terenie: województwa małopolskiego, gmina Bukowina 

Tatrzańska, miejscowość: Białka Tatrzańska. Miejsce realizacji: Białka Tatrzańska 34-405, działki: 2340/64, 

2580/25, 2580/26, 2580/27, 2580/28, 2580/29, 2580/30, 2580/31, 2580/37, 2730/53, 2730/54, 2730/55, 2730/58, 

2730/59, 2730/60, 2730/61, 2730/62, 2730/63, 2730/64, 2730/65, 2730/66, 2730/67, 2340/81 oraz na częściach 

działek ew. nr: 2340/47, 2340/48, 2340/49, 2340/50, 2580/22, 2580/23, 2580/24, 2730/38.  

 

Przedmiot Zapytania Ofertowego powinien spełniać swoje funkcje – zgodnie z przeznaczeniem, a także 

zapewniać maksymalną efektywność funkcjonowania, w związku z czym infrastruktura przedmiotu Zapytania 

Ofertowego umożliwiać powinna integrację z istniejącym systemem zarządzania poborem, magazynowaniem i 

rozdziałem wody do celów naśnieżania.  

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, warunki jakim powinny odpowiadać poszczególne elementy 

zamówienia, ich usytuowanie zawierają Załączniki do Zapytania ofertowego nr 5-9.  

Niezależnie od powyższego wyjaśnia się, że w ramach przedmiotu Zapytania Ofertowego:  

a) Wykonawca odpowiada za rozpoznanie warunków geologicznych i hydrologicznych (w tym za nadzór ze 

strony wykonawcy w tym zakresie) miejsca realizacji Przedmiotu Zapytania Ofertowego; 

b) Wykonawca odpowiada za wykonanie drogi technologicznej spod siedziby Zamawiającego (ul. Środkowa 

181b, Białka Tatrzańska) do miejsca realizacji Przedmiotu Zapytania Ofertowego.   

 

Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne z opisywanym przez Zamawiającego, jest 

obowiązany wykazać, że oferowane przez niego świadczenia spełniają wymagania określone przez 

Zamawiającego wskazane w Zapytaniu Ofertowym oraz załącznikach do Zapytania Ofertowego.    

 

Prace budowlane powinny być prowadzone zgodnie z Zapytaniem Ofertowym, załącznikami do Zapytania 

Ofertowego, w tym projektem budowlanym oraz treścią pozwolenia na budowę.  

 

Projekt budowlany i pozwolenie na budowę zostało zatwierdzone decyzją nr 596/2019 Starosty Tatrzańskiego z 

dnia 25 listopada 2019 r. znak AB.6740.365.2019.RS - i stanowi one podstawę wykonania prac projektowych i 

robót budowlanych przez wykonawcę. 

 

Wizja lokalna:  

Przed złożeniem oferty oferenci mogą wziąć udział w wizji lokalnej miejsca realizacji Przedmiotu Zapytania 

Ofertowego, która odbędzie się 27 maja 2020 r. (środa) o godz.: 11:00 (zbiórka przed siedzibą Spółki, tj. ul. 

Środkowa 181b, 34-405 Białka Tatrzańska; wizja zostanie przeprowadzona z udziałem Zamawiającego w języku 

polskim). Podczas tej fakultatywnej wizji lokalnej oferenci będę mogli zapoznać się ze stanem 

obecnym/istniejącym miejsca realizacji Przedmiotu Zapytania Ofertowego i jego otoczeniem. Udział w wizji 

lokalnej nie stanowi warunku udziału w postępowaniu (udział w wizji lokalnej jest dobrowolny). 

Nieskorzystanie z uprawnienia do uczestnictwa w wizji lokalnej przez oferenta nie może stanowić́ podstawy 

formułowania jakichkolwiek roszczeń – zarówno w związku z przedstawianą przez oferenta ofertą, jak i na etapie 

realizacji Przedmiotu Zapytania Ofertowego w przypadku uznania oferty Wykonawcy za najkorzystniejszą w 

niniejszym postepowaniu. Ryzyka niewłaściwej oceny warunków istniejących w miejscu realizacji Przedmiotu 

Zapytania Ofertowego obciążają Wykonawcę. 

Oferenci zainteresowani udziałem w wizji lokalnej zobowiązani są poinformować Zamawiającego o swojej 

obecności przed terminem wizji lokalnej (kontakt: zob. pkt. XVI) i wskazać osoby, które będą za nich 

uczestniczyli w wizji lokalnej.  Przed przystąpieniem do wizji lokalnej osoby występujące w imieniu oferentów 
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powinny wykazać swoją tożsamość i umocowanie do uczestniczenia w wizji. Podczas wizji oferenci zobowiązani 

są do przestrzegania przepisów BHP oraz zaleceń Zamawiającego, w tym związanych z zaleceniami sanitarnymi 

związanymi z Covid-19. Zamawiający nie pokrywa kosztów udziału oferentów w wizji lokalnej, jak i ich nie 

ubezpiecza od jakichkolwiek wypadków, strat czy szkód związanych z wizją lokalną. Zamawiający informuje, że 

nie przewiduje zebrania oferentów w celu wyjaśnienia treści Zapytania Ofertowego, a w trakcie wizji lokalnej nie 

będzie udzielał odpowiedzi na pytania dotyczące treści Zapytania Ofertowego (pytania dotyczące Zapytania 

Ofertowego należy kierować w trybie opisanym w pkt. XIV).  

VII. KODY CPV ZAMÓWIENIA 

 

45000000-7 ROBOTY BUDOWLANE 

 

DODATKOWE PRZEDMIOTY ZAMÓWIENIA 

 

45111200-0 ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWĘ I ROBOTY ZIEMNE 

45231112-3 INSTALACJA RUROCIĄGÓW 

45231300-8 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDOWY WODOCIĄGÓW I RUROCIĄGÓW DO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW 

45231400-9 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDOWY LINII ENERGETYCZNYCH 

45231500-0 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDOWY RUROCIĄGÓW I SPRĘŻONEGO POWIETRZA 

45232152-2 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE PRZEPOMPOWNI 

45232430-5 ROBOTY W ZAKRESIE UZDATNIANIA WODY 

45311100 – 1 ROBOTY W ZAKRESIE OKABLOWANIA ELEKTRYCZNEGO 

45311200 – 2 ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH 

45314300 – 4   INSTALOWANIE INFRASTRUKTURY OKABLOWANIA 

45315100 – 9  INSTALACYJNE ROBOTY ELEKTROTECHNICZNE 

45317300 – 5  INSTALOWANIE ELEKTRYCZNYCH URZĄDZEŃ ROZDZIELCZYCH 

45332200-5 ROBOTY INSTALACYJNE HYDRAULICZNE 

 

VIII. SKŁADANIE OFERT CZĘŚCIOWYCH 

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

 

IX. OPIS SPOSOBU PRZEDSTAWIANIA OFERT WARIANTOWY 

 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 

 

X. TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAPYTANIA OFERTOWEGO   

 

Nieprzekraczalny czas realizacji Przedmiotu Zapytania Ofertowego (zakończenia wszelkich prac związanych z 

realizacją Przedmiotu Zapytania Ofertowego) – do 30 listopada 2020 r.  

 

XI. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA 

TYCH WARUNKÓW 

 

Do udziału w niniejszym postępowaniu dopuszczone będą podmioty spełniające poniższe warunki udziału. 

Niespełnienie jakiegokolwiek z niżej wymienionych warunków udziału skutkować będzie odrzuceniem oferty. 

 

Oferent spełniać będzie następujące warunki udziału: 

 

1) posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie w zakresie (tematycznym) związanym z Przedmiotem Zapytania 

Ofertowego, a ponadto wykaże, że zrealizował w ostatnich 6 (sześciu) latach przed upływem terminu składania 

ofert w niniejszym postępowaniu, (nawet jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy), co najmniej 2 

(dwie) roboty obejmujące swoim zakresem roboty związane z budową zbiornika do naśnieżania z 

pompownią lub inną podobną budowę, przy czym każda o wartości minimum 1.500.000 PLN (jeden milion 

pięćset tysięcy złotych) netto.  
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      Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeżeli oferent dołączy do oferty: 

a) opis wykonanych w okresie ostatnich 6 (sześciu) latach przed upływem terminu składania ofert w niniejszym 

postępowaniu co najmniej 2 (dwie) obejmujące swoim zakresem roboty budowlane związane z budową 

zbiornika do naśnieżania z pompownią lub inną podobną budowę, przy czym każda z o wartości minimum 

1.500.000 PLN (jeden milion pięćset tysięcy złotych) netto - z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca 

wykonania oraz podmiotu na rzecz, którego została wykonana (tabela z opisem wykonanych robót znajduje 

się w oświadczeniu w sprawie spełnienia warunków udziału w postępowania); 

b) kopie referencji potwierdzających należyte wykonanie opisanych w pkt. 1 powyżej robót budowlanych 

wystawionych przez inwestora tychże robót (kopie referencji należy dołączyć do oświadczenia w sprawie 

spełnienia warunków udziału w postępowaniu). 

 

2) dysponuje lub będzie dysponować osobami zdolnymi do wykonania Przedmiotu Zapytania Ofertowego, 

posiadającymi doświadczenie, wykształcenie i kwalifikacje zawodowe odpowiednie do stanowisk, jakie zostaną 

im powierzone oraz stanowisk koniecznych do realizacji Przedmiotu Zapytania Ofertowego (osoby te będą 

uprawnione w świetle przepisów prawa do wykonywania swoich obowiązków), w tym dysponować będzie na 

czas realizacji Przedmiotu Zapytania Ofertowego co najmniej jedną osobą pełniącą funkcję kierownika 

budowy z branży inżyniersko-hydrotechnicznej - który posiadać będzie uprawnienia budowlane w specjalności 

inżyniersko-hydrotechnicznej bez ograniczeń).  

 

Uprawnienia budowlane dla kierownika budowy z branży inżyniersko-hydrotechnicznej powinny być wydane na 

podstawie aktualnie obowiązujących przepisów prawa budowlanego lub osoba taka powinna posiadać inne ważne 

uprawnienia na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, które są równoważne do wskazanych uprawnień 

bez ograniczeń i w zakresie objętym Przedmiotem Zapytania Ofertowego pozwalać będą na pełnienie 

wymaganych funkcji we wskazanej specjalności. Zagraniczne uprawnienia są uznawane w zakresie i na zasadach 

ustawy z 22 grudnia 2015 r.  o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach 

członkowskich Unii Europejskiej.  

 

3) dysponuje lub będzie dysponować potencjałem technicznym pozwalającym na realizację przedmiotu 

Zapytania Ofertowego, 

 

4) sytuacja ekonomiczna i finansowa oferenta pozwoli na prawidłowo i terminowe wykonanie Przedmiotu 

Zapytania Ofertowego, w tym że posiada/posiadać będzie w okresie realizacji Przedmiotu Zapytania Ofertowego 

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej (należycie opłacone) w zakresie prowadzonej działalności 

związanej z Przedmiotem Zapytania Ofertowego na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 5.000.000 PLN.  

 

Spełnienie opisanych powyżej warunków weryfikowane będzie na podstawie podpisanego Oświadczenia 

stanowiącego element formularza ofert – Załącznika nr 2 do Zapytania Ofertowego. Ocena spełniania wyżej 

opisanych warunków udziału dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia / nie spełnia. W przypadku konieczności 

przedstawienia referencji – należy te referencje dołączyć (aby warunek udziału, przy którym należy przedstawić 

referencje, spełnić).   

 

Oferent może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, polegać na zdolnościach 

technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów (dalej jako: 

„potencjał”), niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. W takiej sytuacji 

należy dołączyć dodatkowe oświadczenie takich podmiotów do oferty – wskazujące, że podmioty te zobowiązały 

się ten potencjał udostępnić na potrzeby realizacji Przedmiotu Zapytania Ofertowego oraz złożone przez nich 

oświadczenie dotyczące braku powiązań osobowych i kapitałowych, o których mowa w Załączniku nr 3.  

 

Niezależnie od pozostałych postanowień Zapytania Ofertowego Zamawiający gwarantuje sobie prawo żądania 

dostarczenia dokumentów potwierdzających spełnienie wyżej opisanych warunków od każdego z Oferentów, którzy 

złożą ważna ofertę.   

 

Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo i kapitałowo z Zamawiającym. Przez 

powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do 

zaciągania zobowiązań w mieniu zamawiającego lub członków organów zamawiającego czynności związane 

z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą lub członkami organów 
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wykonawcy, polegające w szczególności na: 

a. Uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 

b. posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji (zgodnie z art. 6c ustawy z 9.11.2000 o utworzeniu Polskiej 

Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości); 

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 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. 

 

Zamawiający wymaga złożenia przez Oferenta oświadczenia o braku występowania wyżej opisanych powiązań 

stanowiącego załącznik nr 3 do Zapytania Ofertowego. Ocena spełniania wyżej opisanego wymagania dokonana 

zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia.  

 

XII. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ OFERENCI W CELU POTWIERDZENIA 

SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

 

Oferent zobowiązany jest przedłożyć wraz z ofertą:  

 

a) Oświadczenia Oferenta o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - według wzoru stanowiącego 

Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego (wraz z wymaganymi referencjami, o których mowa w Zapytaniu 

Ofertowym). 

b) Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych - Załącznik nr 3.  

c) aktualny odpis z dokumentów rejestrowych Oferenta (nie dotyczy przypadku, gdy odpisy z dokumentów 

rejestrowych, np. CEIDG, KRS, Zamawiający może pozyskać z bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych 

– w przypadku podmiotów zagranicznych Zamawiający zwraca się o wskazanie adresu internetowego takiej 

bazy danych). 

d) Oryginał pełnomocnictwa lub kopię pełnomocnictwa poświadczoną przez notariusza – w przypadku złożenia 

oferty za pośrednictwem pełnomocnika.  

e) W przypadku korzystania z potencjału podmiotów trzecich, o których mowa w pkt. XI, oryginalne 

oświadczenia tych osób (lub kopie tych oświadczeń poświadczone notarialnie) złożone przez osoby 

uprawnione do reprezentacji wraz z dokumentem rejestrowym – na zasadach opisanych w lit. „b” powyżej, 

wskazujące, że podmioty te zobowiązały się dany potencjał udostępnić oferentowi na potrzeby realizacji 

Przedmiotu Zapytania Ofertowego (należy wskazać i sprecyzować udostępniany potencjał) oraz ich 

oświadczenia dotyczące braku powiązań osobowych i kapitałowych, o których mowa w Załączniku nr 3. 

 

XIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 
 

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium w przedmiotowym postępowaniu. 

 

XIV. OPIS SPOSOBU UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ TREŚCI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAPYTANIA  

 

1. Oferent może zwrócić się do Zamawiającego z prośbą o wyjaśnienie treści Zapytania Ofertowego (oraz 

Załączników) w terminie do dnia 8 czerwca 2020 r. do godziny 12:00. Zamawiający odpowie bez zbędnej 

zwłoki na zadane pytanie w dniach poniedziałek – piątek. Pytania dotyczące Zapytania ofertowego (w tym 

załączników do Zapytania ofertowego), wraz z wyjaśnieniami Zamawiającego zostaną opublikowane na portalu 

bazy konkurencyjności (w części „Pytania i wyjaśnienia” dot. Zapytania ofertowego). Oferenci zobowiązani są do 

stałego monitoringu ogłoszenia Zapytania Ofertowego Zamawiającego na portalu bazy konkurencyjności w celu 

zapoznania się z ewentualnymi pytaniami i odpowiedziami Zamawiającego mającymi wpływ na treść 

przygotowywanych ofert. 

2. Zapytanie należy kierować na adres osób uprawnionych do kontaktu wskazanych w punkcie XVI Zapytania 

ofertowego. 

 

XV. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY (WYNAGRODZENIA) 

 

1. Cena oferty powinna obejmować całkowitą cenę (wynagrodzenie) realizacji całego Przedmiotu Zapytania 
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Ofertowego. Cena ma charakter ryczałtowy.  

2. Cena oferty powinna być wyrażona w złotych polskich (PLN). 

3. Załączony przedmiar robót (załącznik 5c) jest tylko materiałem pomocniczym.  

4. Cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania Przedmiotu Zapytania Ofertowego 

(wynikające wprost z przedmiaru robót, specyfikacji technicznych, STWiOR, jak również wszelkie koszty 

dodatkowe w nich nie ujęte, a bez których nie można wykonać Przedmiotu Zapytania Ofertowego).  

5. Cena oferty musi zawierać w szczególności koszty prac przygotowawczych i porządkowych, koszty  

zorganizowania, zagospodarowania i późniejszej likwidacji placu budowy, oznakowania i zabezpieczenia placu 

budowy, zorganizowania i utrzymania zaplecza budowy, koszty ubezpieczenia, dojazdu, koszty związane z 

odbiorami wykonanych robót i przeprowadzeniem prób i badań technicznych oraz koszty doprowadzenia terenu 

do stanu pierwotnego po zakończeniu realizacji robót, oraz wszelkie inne koszty bezpośrednie i pośrednie 

związane z realizacją Przedmiotu Zapytania Ofertowego.   

6. Cena ofertowa winna uwzględniać wszystkie kwestie wynikające z wyjaśnień Zamawiającego udzielonych 

Wykonawcom w związku z ich zapytaniami w ramach niniejszego postępowania. 

7. Cena oferty określona przez Wykonawcę jest stała w okresie realizacji umowy i nie będzie podlegała zmianom 

ani waloryzacji. Ryzyko ustalenia wynagrodzenia w formie ryczałtu spoczywa na Wykonawcy, stąd musi on 

należycie ocenić wartość przedmiotu Zapytania Ofertowego, gdyż nie może domagać się podwyższenia 

wynagrodzenia ryczałtowego, chociażby w chwili zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru i kosztu 

prac. 

8. Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację Przedmiotu Zapytania Ofertowego, określone zostały w projekcie 

umowy stanowiący załącznik nr 4.   

9. Zamawiający przewiduje udzielenie zaliczki do 20% - na poczet ceny realizacji przedmiotu Zamówienia.  

10. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w walucie PLN. 

11. Cena brutto winna zawierać podatek VAT naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami. 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 dolicza 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 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 – o ile wybór oferty będzie prowadzić do 

powstania u Zamawiającego takiego obowiązku podatkowego.   

 

 

XVI. OSOBY UPRAWNIONE DO KONTAKTU Z OFERENTAMI  

 

Osobą uprawnioną do kontaktu z Oferentami jest: 

 

Nazwisko i imię Stanowisko tel./fax/e-mail 

Piotr Czaja  Członek Zarządu tel. + 48 607 626 905  

e-mail: p.czaja@kotelnica.com  

 

XVII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

 

1. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę. 

2. Ofertę należy złożyć z zachowaniem formy pisemnej. 

3. Do oferty dołącza się wszystkie oświadczenia oraz inne żądane dokumenty potwierdzające spełnienie 

warunków udziału w postępowaniu wymaganych postanowieniami niniejszego Zapytania Ofertowego. 

4. Oferta musi być podpisana przez Oferenta (upoważnionego przedstawiciela/przedstawicieli Oferenta) 

zgodnie ze sposobem jego reprezentacji, a wszystkie jej strony parafowane. Jeżeli uprawnienie do 

reprezentacji osoby podpisującej ofertę nie wynika z załączonego dokumentu rejestrowego, do oferty należy 

dołączyć także pełnomocnictwo w oryginale lub w postaci kopii poświadczonej notarialnie. 

5. Wszelkie poprawki w treści oferty muszą być parafowane przez osobę podpisującą Ofertę. 

6. Ofertę należy złożyć w języku polskim. 

7. Dokumenty składające się na ofertę mogą być złożone w oryginale lub kserokopii potwierdzonej za zgodność 

z oryginałem przez Oferenta. 

8. Każdy dokument składający się na ofertę musi być czytelny. 
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9. Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane kryteria przedmiotu Zapytania Ofertowego. Ponadto oferta 

powinna zawierać: datę sporządzenia, pełną nazwę oferenta, adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, e-

mail, termin ważności oferty (w przypadku niewskazania – uznaje się, że obowiązuje termin ważności 

wskazany w Zapytaniu Ofertowym).  

10. W przypadku gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę, co do których Oferent zastrzega, że nie 

mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania, muszą być oznaczone klauzulą „Informacje 

stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa”.  

11. Koszty złożenia oferty ponosi składający ofertę. 

 

XVIII. MIEJSCE, TERMIN I INNE WARUNKI SKŁADANIA OFERT  

 

1. Oferty można składać do dnia 23 czerwca 2020 r. do godziny 12:00 (termin składania ofert). 

2. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej za pośrednictwem poczty, kuriera lub osobiście (również przez 

posłańca) w zamkniętej kopercie z tytułem: „Realizacja prac budowlanych i technologii koniecznych do 

stworzenia zbiornika do naśnieżania z pompownią wraz infrastrukturą – w ramach projektu  pn.: „Wdrożenie 

innowacyjnej usługi w przedsiębiorstwie Ośrodek Narciarski Kotelnica Białczańska sp. z o.o.” na adres 

Zamawiającego: Ośrodek Narciarski Kotelnica Białczańska sp. z o.o., ul. Środkowa 181B, 34-405 Białka 

Tatrzańska, Polska - z dopiskiem na kopercie „nie otwierać przed godz. 12:01 w dniu 23 czerwca 2020 r.” 

(miejsce składania ofert).  

3. Wiążąca jest data i godzina wpływu (doręczenia) oferty do Zamawiającego na adres wskazany w pkt. 2 

powyżej. Biuro Zamawiającego jest czynne w dni robocze codziennie w godzinach 8:00-16:00. 

4. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona bez otwierania (oferta taka nie będzie rozpatrywana).  

5. Na kopercie winien znajdować się adres Oferenta.  

6. Oferent może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty pod warunkiem, 

że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian (zawierające zmiany, poprawki, 

modyfikacje lub uzupełnienia do złożonej oferty) przed terminem składania ofert. Powiadomienie o 

wprowadzeniu zmian musi być złożone według takich samych zasad, jak składana oferta tj. w kopercie 

odpowiednio oznakowanej napisem „Zmiana”. Koperty oznaczone „Zmiana” zostaną otwarte przy otwieraniu 

oferty Oferenta, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian, 

zostaną dołączone do oferty. 

7. Oferent ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie 

pisemnego powiadomienia, według tych samych zasad jak wprowadzanie zmian i poprawek z napisem na 

kopercie „Wycofanie”. Koperty oznaczone w ten sposób będą otwierane w pierwszej kolejności i po 

potwierdzeniu poprawności złożenia koperty ofert wycofanych nie będą otwierane. 

 

XIX. Termin otwarcia ofert. Rozpatrzenie ofert. 

 

1. Termin otwarcia i rozpatrzenia ofert: do 5 dni od dnia upływu terminu składania ofert. 

2. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści 

złożonych ofert (tj. do dnia wyboru najkorzystniejszej oferty).  

3. Wyniki zostaną opublikowane do 7 dni po zakończeniu rozpatrzenia ofert na portalu bazy konkurencyjności. 

4. Zamawiający może najpierw dokonać oceny ofert, a następnie zbadać, czy oferent, którego oferta została 

oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu.  

 

XX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

 

1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu 

składania ofert.  

2. Zamawiający może zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą. 

3. W przypadku zmiany terminu składania ofert, bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem 

pierwotnego terminu składania ofert, chyba że Oferent wyrazi zgodę na to, iż termin ten rozpoczyna bieg od 

upływu zmienionego (nowego) terminu składania ofert.  

 

XXI. OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT 
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1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierować się następującymi kryteriami i ich 

znaczeniem oraz w następujący sposób będzie oceniać oferty w poszczególnych kryteriach:  

 

Lp.  Kryterium  Maksymalna liczba punktów 

1 Cena 350 

2 Gwarancja (minimalny wymagany czas gwarancji wynosi 36 

miesięcy) 
150 

Razem  500 

 

 

Kryterium nr 1 

Cena - wartość punktowa wagi w %: 70. Maksymalna ilość punktów 350. Liczenie według wzoru: 

 

 X  Najniższa cena zaproponowana przez oferentów podlegających ocenie.  

 Y   Cena ocenianej oferty. 

 

 (X:Y) x 350 

 

 

Kryterium nr 2 – Minimalny wymagany czas gwarancji – 36 miesięcy (liczonych od momentu podpisania 

bezusterkowego protokołu końcowego odbioru całego Przedmiotu Zapytania Ofertowego). 

 

Gwarancja dotycząca całego przedmiotu Zapytania Ofertowego - wartość punktowa wagi w %: 30. Maksymalna 

ilość punktów 150. Liczenie według wzoru: 

 

 Y – Oferta Oceniana  

X – Najdłuższy okres gwarancji zaproponowany przez oferentów podlegających ocenie. 

 

(Y:X) x150 

 

2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta Oferenta, która spełni wszystkie postawione w niniejszym 

Zapytaniu Ofertowym warunki oraz uzyska łącznie największą liczbę punktów stanowiących sumę punktów 

przyznanych w ramach każdego z podanych kryteriów (tj. suma Kryterium nr 1 „Cena” oraz Kryterium nr 2 

„Gwarancja”).    

3. Punktacja będzie zaokrąglana w górę, do dwóch miejsc po przecinku. 

 

 

XXII. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH 

 

      Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających. 

 

XXIII. ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY. 

 

1. Wykonawca zobowiązuję się do zawarcia pisemnej umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez 

Zamawiającego. 

2. Wzór Umowy stanowi załącznik nr 4. 

3. Zamawiający przewiduje możliwość istotnej zmiany umowy w następujących przypadkach, z zastrzeżeniem 

ust. 4: 

a) w przypadku uniemożliwienia rozpoczęcia realizacji umowy lub zaistnienia przerw w jej wykonaniu 

leżących po stronie Zamawiającego (np. przyczyny organizacyjne, niezapewnienie możliwości poboru 

wody i energii elektrycznej na potrzeby wykonywanych prac) lub wynikających z konieczności 

wykonania robót dodatkowych, termin wykonania przedmiotu umowy ulega przesunięciu o okres 

wynikający z przerw lub opóźnienia rozpoczęcia prac. 

b) termin wykonania przedmiotu umowy może ulec zmianie w przypadku przedłużającego się poza 

wynikający z obowiązującego prawa, a więc z winy instytucji wydających, terminu wydania niezbędnych 

do wykonania przedmiotu umowy stosownych decyzji, pozwoleń, uzgodnień, itp. 
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c) w przypadku ustawowej zmiany w okresie trwania umowy stawki podatku VAT, Wykonawca 

zobowiązuje się do dostarczenia stosownego oświadczenia do Zamawiającego, w terminie 2 dni od 

urzędowego ogłoszenia nowych stawek. W takim przypadku wynagrodzenie brutto zostanie skorygowane 

o nową stawkę podatku VAT w zakresie prac wykonanych po zmianie stawki. 

4. Wystąpienie przypadków określonych w ust. 3 nie zobowiązuje Zamawiającego do dokonania zmian umowy. 

5. Postępowanie toczy się w okresie pandemii koronawirusa (wirus COVID-19), tym samym oferent świadom 

jest ryzyk z tym związanych (w tym w okresie realizacji umowy zawartej wskutek tego postępowania), 

wobec tego Strony zgodnie ustalają, że powyższe nie stanowi powodu, ani uzasadnienia dla Wykonawcy  

w żądaniu zmiany umowy, a tym bardziej w zmianie terminu jej realizacji (nie dotyczy ewentualnych zmian 

ustawowych zakazujących w całości prowadzenia działalności wykonawcy).  

 

XXIV.TERMIN I MIEJSCE PODPISANIA UMOWY 

 

1. Zamawiający wskaże w ciągu 3 dni od momentu opublikowania wyników postępowania termin i miejsce 

podpisania Umowy Wykonawcy, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą (umowa zostanie 

podpisania w terminie do 7 dni od momentu opublikowania wyników postępowania). 

2. Przy czym niestawienie się przez Wykonawcę – bez ważnego powodu - w terminie wyznaczonym przez 

Zamawiającego, stanowi podstawę dla odrzucenia oferty Wykonawcy przez Zamawiającego i wykluczenia 

go z postępowania. 

 

XXV.POZOSTAŁE POSTANOWIENIA  

 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:  

1) zmiany warunków udzielania zamówienia – które zamieszczone zostaną na portalu bazy 

konkurencyjności, a w przypadkach, w których zmiany mogłyby mieć wpływ na treść składanych w 

postępowaniu ofert Zamawiający przedłuży termin składania ofert);  

2) unieważnienia postępowania bez podania przyczyny – w każdym czasie, w tym również w przypadku 

nieuzyskania przez Zamawiającego dofinansowania na inwestycję; 

3) pozostawienia bez rozpatrzenia oferty niezgodnej z wymogami niniejszego zapytania ofertowego; 

2. W przypadku zaistnienia okoliczności wskazanych w ust. 1 powyżej, Oferentom nie przysługuje żadne 

roszczenie w stosunku do Zamawiającego. 

3. Zamawiający, 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), „RODO”, informuję, że w 

zakresie danych objętych zakresem RODO:  

a) administratorem danych osobowych jest Zamawiający; 

b) dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z 

postępowaniem o udzielenie zamówienia w ramach postępowania ofertowego opisanego na wstępie 

niniejszego dokumentu; 

c) odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja 

postępowania w oparciu o powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w tym w oparciu o przepisy: 

ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności 

finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020, ustawy z dnia 29 listopada 2015 r. o utworzeniu 

Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 

1303/2013, nr 1301/2013, 651/2014; 

d) dane osobowe będą przechowywane, przez okres przedawnienia roszczeń oraz okres trwałości projektu 

realizowanego przez Zamawiającego, przy uwzględnieniu okresu możliwej kontroli prawidłowości 

wykonania projektu – zgodnie z zasadą konkurencyjnego wyboru wykonawcy – w oparciu o 

powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w tym o przepisy, o których mowa w lit. c) powyżej.   

e) obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym wynikającym z uwagi na 

powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w tym z w oparciu o przepisy, o których mowa w lit. c), 

związane z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia; konsekwencje niepodania określonych 

danych wynikają z wyżej opisanych regulacji;   

f) w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, 

stosowanie do art. 22 RODO; 
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g) osoba, której dane dotyczą posiada: 

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

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania
1
; 

− 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
2
;   

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że 

przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO; 

h) osobie, której dane dotyczą nie przysługuje: 

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 

− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

− 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.  

 

 

Zapraszamy do składania ofert  

 

Ośrodek Narciarski Kotelnica Białczańska sp. z o.o.  

 

 

Wykaz załączników: 

1) Formularz oferty – Załącznik nr 1 

2) Oświadczenie w sprawie spełniania warunków udziału w postępowaniu – Załącznik nr 2  

3) Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych – Załącznik nr 3 

4) Wzór Umowy – załącznik 4.   

5) Specyfikacje Techniczne – Załącznik 5:  

a) Specyfikacja techniczna 1: zbiornik retencyjno-technologiczny specyfikacja wykonania i odbioru robót 

(instalacje) 

b) Specyfikacja techniczna 2: instalacje elektryczne i oświetlenie. 

c) Zbiornik Retencyjno-technologiczny przedmiar robót. 

6) STWiOR - Załącznik 6. 

7) Mapa zasadnicza - Załącznik 7.  

8) Decyzja Starosty Tatrzańskiego nr 596/2019 z 25 listopada 2019 r.  - Załącznik 8  

9) Projekt budowlany - Załącznik 9. 

   

 

                                                 
1 Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą 

postanowień umowy w zakresie niezgodnym z przepisami prawa, w tym zasadą konkurencyjności, oraz nie może naruszać integralności protokołu 

oraz jego załączników. 
2 Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze 

środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii 

Europejskiej lub państwa członkowskiego. 


