Firma Gastronomiczna
„DeGusto” Kreatywna
Gastronomia Jakub Kasiński
Młynne 106
34-600 Limanowa

Zapytanie ofertowe
na zadanie :
Przebudowa, rozbudowa oraz nadbudowa istniejącego budynku z
przeznaczeniem na działalność gastronomiczną.

I. ZAMAWIAJĄCY:
Firma Gastronomiczna
„DeGusto” Kreatywna
Gastronomia Jakub Kasiński
Młynne 106
34-600 Limanowa
NIP: 737-195-59-61

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Postępowanie prowadzone jest w trybie konkurencyjnego wyboru wykonawców na
podstawie art. 43a ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów
wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju
Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2014-2020 (Dz. U. 2017, poz. 562 ze zm.) w zw. z Rozporządzeniem Ministra
Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia z dnia 14 lutego 2018 r. w sprawie wyboru
wykonawców zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji oraz
warunków dokonywania zmniejszeń kwot pomocy oraz pomocy technicznej.

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
Przedmiotem zamówienia jest „Przebudowa, rozbudowa oraz nadbudowa
istniejącego budynku z przeznaczeniem na działalność gastronomiczną”

Szczegółowy zakres prac objęty zamówieniem określają
załączony do zapytania projekt budowlany przedmiotu
zamówienia (stanowiący załączniki nr 1 oraz nr 2) oraz
poglądowo przedmiar robót (stanowiący załącznik nr 3 do
niniejszego zapytania ofertowego).
Jeśli odniesiono się do określonego znaku towarowego, patentu,
pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który
1.1
charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez
konkretnego wykonawcę – Zamawiający dopuszcza rozwiązania
równoważne.
Wykonawca udzieli Zamawiającemu pisemnej gwarancji na
wykonane prace budowlane na okres min. 60 miesięcy. Bieg
terminów gwarancji rozpoczyna się w dniu podpisania przez
Strony protokołu odbioru.
TERNIN REALIZACJI ZADANIA:
1.2 Ostateczny termin realizacji zamówienia upływa w dniu
31.07.2020r.

IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: a) nie podlegają
wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust.
1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (jedn. tekst Dz.U.2017.1579 t.j. z dnia 2017.08.24 .; b) złożą prawidłowo sporządzoną ofertę w
niniejszym zapytaniu ofertowym; c) posiadają wiedzę i doświadczenie w zakresie
niezbędnym do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia; d) dysponują
odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia; e) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej
wykonanie zamówienia.
Ocena spełnienia powyższych warunków następuje na podstawie oświadczeń
oferenta (Załączniki nr 4 i 5).
V. OCENA OFERTY:
Kryteria oceny ofert:
Najniższa cena – 100% (za najkorzystniejszą ofertę uznaje się ofertę z najniższą
ceną)
VI. TERMIN SKŁADANIA OFERT:
Ofertę należy złożyć w terminie do 17.04.2019r. do godziny 15.00
O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do Zamawiającego.
VII. MIEJSCE I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT:
Oferty można składać:
1) pisemnie za pośrednictwem poczty lub innego operatora pocztowego pod
adres: Firma Gastronomiczna,„DeGusto” Kreatywna Gastronomia Jakub
Kasiński, Młynne 106, 34-600 Limanowa; lub
2) osobiście pod adresem: Firma Gastronomiczna,„DeGusto” Kreatywna
Gastronomia Jakub Kasiński, Młynne 106, 34-600 Limanowa, w dni
robocze, w godzinach od 9:00 – 15:00.
Oferta musi zostać złożona w języku polskim.
VIII. TERMIN ZWIAZANIA Z OFERTĄ:
1. Termin związania ofertą wynosi 60 dni. Bieg terminu związania ofertą
rozpocznie się wraz z upływem terminu składania ofert.

IX. OSOBA DO KONTAKTU W SPRAWIE OGŁOSZENIA:
Jakub Kasiński
Numer telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia
+48 501 560 498
X. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY:
Oferta powinna zostać sporządzona w języku polskim oraz powinna zawierać co
najmniej:





dane oferenta (nazwa i adres);
opis przedmiotu zamówienia zgodny z wymaganiami niniejszego zapytania
ofertowego;
wartość oferty netto oraz brutto (z podatkiem VAT);
termin realizacji zamówienia zgodny z niniejszym zapytaniem ofertowym;

XI. LISTA DOKUMENTÓW/OŚWIADCZEŃ WYMAGANYCH OD
WYKONAWCY:
- oferta
- oświadczenie o braku powiązań (Załącznik nr 4)
- oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (Załącznik nr 5)
XII. ODRZUCENIE OFERTY:
Oferta podlega odrzuceniu w przypadku, gdy:
1. jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego; lub
2. została złożona przez podmiot niespełniający warunków udziału w
postępowaniu; lub
3. została złożona przez podmiot powiązany osobowo lub kapitałowo z
beneficjentem
lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego
lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane
z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy osobowo lub
kapitałowo; lub
4. została złożona po terminie składania ofert określonym w zapytaniu ofertowym.
Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania z
beneficjentem, lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w jego
imieniu, lub osobami wykonującymi w jego imieniu czynności związane z
przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowania w sprawie wyboru wykonawcy
a wykonawcą, polegające na:
1) uczestniczeniu jako wspólnik w spółce cywilnej lub osobowej;
2) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji spółki kapitałowej;
3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta
lub pełnomocnika;

4) pozostawaniu w związku 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;
5) pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że
może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.
XIII. OFERTY CZĘŚCIOWE:
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
XIV. WARUNKI ZMIANY UMOWY:
Zamawiający przewiduje katalog zmian, na które może wyrazić zgodę,
poniższe nie stanowi jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej
zgody. Zmiana postanowień umowy może dotyczyć w szczególności niżej
wymienionego zakresu:
1) wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie
mającym wpływ na realizacje umowy – w zakresie dostosowania postanowień
umowy do zmiany przepisów,
2) gdy na wniosek Wykonawcy, za zgodą Zamawiającego w trakcie prowadzenia
robót, wystąpi koniczność zmiany technologii, sposobu wykonania robót.
Dopuszcza się je tylko w przypadku, gdy proponowane przez Wykonawcę
rozwiązania równoważne są lepsze funkcjonalnie od tego jak przewidywano
początkowo,
3) zmiany terminu wykonania/zakończenia robót w tym jego przedłużenia, w
sytuacji wyrażenia przez Zamawiającego zgody na skutek zaistnienia okoliczności
niezawinionych przez Wykonawcę, w szczególności w następujących przypadkach:
a) działania siły wyższej mającej wpływ na wykonanie zamówienia (siła wyższa
– zdarzenie lub połączenie zdarzeń obiektywnie niezależnych od stron, które
zasadniczo i istotnie utrudniają wykonywanie części lub całości zobowiązań
wynikających z umowy, których strony nie mogły przewidzieć i którym nie mogły
zapobiec ani ich przezwyciężyć i im przeciwdziałać) np. powódź, pożar i inne klęski
żywiołowe, nagłe przerwy w dostawie energii elektrycznej, w zakresie
dostosowania umowy do zmian nią spowodowanych,
b) wystąpienia okoliczności zaistniałych w trakcie realizacji zamówienia, a w
szczególności: niesprzyjające warunki atmosferyczne, hydrologiczne (ciągłe opady
deszczu
lub
śniegu,
niskie
temperatury
lub
zaistnienie
kolizji
z
sieciami/instalacjami infrastruktury, innymi niezinwentaryzowanymi obiektami
budowlanymi, przeszkodami itp. uniemożliwiającymi realizację zamówienia,
c) z powodu działań osób trzecich (w tym organów administracji, instytucji
branżowych, osób indywidualnych) uniemożliwiających prowadzenie/wykonanie
prac, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron umowy,
d) jeżeli do prawidłowego wykonania danego zadania jest niezbędne wykonanie
dodatkowych prac nieobjętych dotychczas tym zadaniem, a konieczność ich
wykonania powstała na skutek wystąpienia okoliczności niemożliwych do
przewidzenia w chwili zawarcia umowy. Wydłużenie terminu będzie adekwatne do
czasu potrzebnego do wykonania wspomnianych powyżej robót dodatkowych.

4) zmiana umowy zawartej z wybranym wykonawcą powodująca zmniejszenie
zakresu świadczenia jest dopuszczalna, jeżeli na skutek wystąpienia okoliczności
niemożliwych do przewidzenia w chwili zawarcia umowy do prawidłowego
wykonania danego zadania wykonanie części prac objętych dotychczas tym
zadaniem stało się zbędne,
5) zmiana umowy zawartej z wybranym wykonawcą powodująca zwiększenie
zakresu świadczenia jest dopuszczalna, jeżeli do prawidłowego wykonania
danego zadania jest niezbędne wykonanie dodatkowych prac nieobjętych
dotychczas tym zadaniem, a konieczność ich wykonania powstała na skutek
wystąpienia okoliczności niemożliwych do przewidzenia w chwili zawarcia umowy,
przy czym wykonanie:
a) tych prac jako nowego zadania spowodowałoby znaczne zwiększenie
kosztów dla beneficjenta lub
b) danego zadania jest uzależnione od wykonania tych prac albo bez
wykonania tych prac nie jest możliwe wykonanie danego zadania w całości.
6) zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz
wykonawcy wynikających m.in. ze zmian zawartej przez Zamawiającego umowy o
dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczących realizacji projektu,
7) z powodu zaistnienia omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy,
8) usunięcia rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć lub sformułowań
użytych w Umowie, których nie będzie można usunąć w inny sposób, a zmiana
treści Umowy będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności lub niejasności i
doprecyzowanie jej zapisów w celu jej jednoznacznej interpretacji.
XVI. Zamawiający zastrzega sobie prawo zakończenia postępowania w sprawie
niniejszego zapytania ofertowego bez wyboru żadnej z ofert.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania, jeżeli cena
najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą
Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia.

XV Zamawiający:
Nazwa
Firma Gastronomiczna
„DeGusto” Kreatywna
Gastronomia Jakub Kasiński,
Adres
Młynne 106
34-600 Limanowa
NIP 7371955961
Numer telefonu
+48 501 560 498
Adres e-mail:
j.d.kasinski@gmail.com

