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Znak postępowania: 1/2020 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

na realizację zamówienia: 

Termomodernizacja przestrzeni produkcyjnej i poprawa efektywności energetycznej 

szansą na rozwój spółki „Agria” 

nr projektu: RPMP.04.02.00-12-0220/18 

 

postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności 

obowiązującą w ramach Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 

Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020 z dnia 22 sierpnia 2019 r., w dalszej części niniejszego 

zapytania zwanymi „Wytycznymi”. 

 

Wykonawca winien zapoznać się ze wszystkimi informacjami zawartymi w niniejszym zapytaniu 

ofertowym, celem prawidłowego przygotowania oferty. 

 

Zamówienie opisane w niniejszym Zapytaniu Ofertowym realizowane jest w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, 4 Oś 

priorytetowa Regionalna Polityka Energetyczna, Działanie 4.2 EKO – PRZEDSIĘBIORSTWA, 

współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 
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I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: 

FIRMA GOSPODARCZO – HANDLOWA „AGRIA”  Sp. z o.o. 

ul. Warsztatowa 5, 33 – 100 Tarnów. 

tel. (14) 621 88 21, e- mail: biuro@agria.pl 

KRS: 0000170666,  NIP: 8730006657 

znak postępowania: 1/2020 * 

* Uwaga – w korespondencji kierowanej do Zamawiającego należy posługiwać się tym znakiem.  

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 

Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności 

obowiązującą w ramach Wytycznych Ministerstwa Rozwoju pn. „Wytyczne w zakresie 

kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 

Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020” z dnia 22 

sierpnia 2019 roku. 

MIEJSCE PUBLIKACJI ZAPYTANIA OFERTOWEGO: 

1.  Baza konkurencyjności - https://bazakonkurencyjności.funduszeeuropejskie.gov.pl 

2.  Strona internetowa Zamawiającego – www.agria.pl  

III.  PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: 

1. Celem zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy na wykonanie inwestycji pn.: 

„Termomodernizacja przestrzeni produkcyjnej i poprawa efektywności energetycznej 

szansą na rozwój spółki „Agria”.  

2. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania polegającego na zwiększeniu efektywności 

energetycznej spółki AGRIA poprzez zmniejszenie strat ciepła oraz zmniejszenie zużycia 

energii elektrycznej. W ramach projektu wykonana będzie kompleksowa termomodernizacja 

budynku biurowo – magazynowego mieszczącego się w Oddziale spółki w Radgoszczy (ul. 

Wincentego Witosa 12, 33 – 207 Radgoszcz, gm. Radgoszcz, pow. dąbrowski, woj. 

małopolskie) zawierająca: 

a) Modernizację instalacji C.O. oraz C.W.U, w tym: 

 wymianę obecnego źródła ciepła na pompę ciepła sprężarkową powietrzną o mocy 

grzewczej min 7 kW, 

 montaż szczytowego źródła ciepła – kotła gazowego kondensacyjnego o mocy 

grzewczej 20 kW, 

 wymianę grzejników, przewodów, dostosowanie kotłowni i elementy montażowe, 

 dostawę i montaż nagrzewnicy elektrycznej w hali o mocy grzewczej min. 10 kW, 

maks. 22 kW. 

http://www.agria.pl/
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 dostawę i montaż instalacji systemu zarządzania energią BMS. 

b) Ocieplenie ścian zewnętrznych. 

c) Ocieplenie dachu. 

d) Ocieplenie podłóg. 

e) Wymianę drzwi i bram. 

f) Wymianę okien. 

W projekcie przewidziano zastosowanie rozwiązań ograniczających zużycie energii w postaci 

wymiany energochłonnych obecnie wykorzystywanych rozwiązań. Poprawi to efektywność 

energetyczną firmy i wzmocni uzyskanie efektu ekologicznego projektu. 

3. Zakres zadania obejmuje w szczególności:  

a) wykonanie robót budowlanych, 

b) dostawa i montaż instalacji systemu zarządzania energią BMS, 

c) usługi w okresie trwania gwarancji i rękojmi. 

4. Realizacja zadania: musi odbyć się zgodnie z wymogami określonymi w Opisie Przedmiotu 

Zamówienia (OPZ) – stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania oraz 

Przedmiarze robót – stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego Zapytania. Ponadto 

Wykonawca winien uwzględnić obowiązujące warunki techniczne wykonania i odbioru robót, 

aktualnie obowiązujące przepisy prawa budowlanego wraz z aktami wykonawczymi do tej 

ustawy, przepisy branżowe, normy techniczne oraz przepisy dozoru technicznego, w tym 

przepisy BHP, celem realizacji umowy bez zakłóceń. 

5. Wykonawca ubiegający się o realizację zamówienia może przed złożeniem oferty dokonać 

wizji placu budowy, w celu poznania uwarunkowań prowadzenia robót na obiekcie, za 

uprzednim powiadomieniem Zamawiającego, w godzinach od 10:00 do 15:00 w dni robocze 

(pon. - pt.). 

6. Wspólny słownik zamówień: 

45111200-0    Roboty budowlane. 

45320000-6   Roboty izolacyjne. 

45421100-5    Instalowanie drzwi, okien i podobnych elementów. 

45443000-4   Roboty elewacyjne. 

45261210-9   Wykonywanie pokryć dachowych. 

45410000-4   Tynkowanie. 

45440000-3   Roboty malarskie i szklarskie. 

45331100-7   Instalowanie centralnego ogrzewania. 

45330000-9   Roboty instalacyjne wodno – kanalizacyjne i sanitarne. 

45331000-6   Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. 

7. Równoważność materiałów: 

7.1. W treści niniejszego Zapytania wraz z załącznikami mogą występować nazwy własne, 

znaki towarowe lub charakterystyczne dla producenta wymiary. Nie są one wiążące i 

można dostarczyć elementy równoważne, których charakterystyka nie jest gorsza niż 

parametry urządzeń czy materiałów podanych w Przedmiarze robót. Zwrot 

„równoważne” oznacza możliwość uzyskania efektu założonego przez Zamawiającego za 
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pomocą innych rozwiązań technicznych poprzez dopuszczenie ofert opartych na 

równoważnych ustaleniach, po uzyskaniu zgody Zamawiającego. 

7.2. Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania urządzeń i materiałów równoważnych 

opisywanych w dokumentacji projektowej o parametrach nie gorszych od wymaganych. 

W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, które 

uwiarygodnią proponowane przez Wykonawcę materiały i urządzenia. Wykonawca 

proponujący urządzenia i materiały równoważne do oferty przedstawi stosowne 

dokumenty zawierające dane techniczne obrazujące, że proponowany element zamienny 

spełnia wymienione wymagania zarówno pod względem technicznym i jakościowym wraz 

z oświadczeniem producenta, że proponowane urządzenie jest równoważne do 

zaproponowanego w dokumentacji co do celu jego przeznaczenia. 

7.3. Wykonawca uzyska we własnym zakresie i na własny koszt stosowne pozwolenia oraz 

uzgodnienia wynikające ze zmiany na urządzenia lub rozwiązania równoważne, w tym 

poniesie pełne koszty wynikające ze wszelkich zmian. 

7.4. Koniecznym jest podanie nazwy producenta, precyzyjnego i jednoznacznego typu 

urządzenia lub materiału oraz załączenie niezbędnych dokumentów, np. atest PZH, 

deklaracja zgodności producenta/aprobata techniczna, karta katalogowa producenta, 

zawierająca wszystkie parametry techniczno – eksploatacyjne wraz z charakterystyką pracy 

urządzeń ujętych w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania 

i odbioru robót. 

7.5. Oferent przedstawiając rozwiązania równoważne nie może naruszyć praw osób trzecich 

z tytułu patentów, znaków towarowych, praw autorskich oraz innych i oświadcza, że 

wymagana dla realizacji przedmiotu umowy produkcja i sprzedaż nie jest prowadzona 

z naruszeniem zasad uczciwej konkurencji. 

8. Wykonawca zobowiązany jest zawrzeć i utrzymać na swój własny koszt umowę 

ubezpieczenia wszystkich ryzyk budowy w zakresie szkód materialnych obejmującą 

odpowiedzialność za szkody w mieniu Zamawiającego (inwestora) z sumą gwarancyjną na 

jedno i wszystkie zdarzenia nie niższą niż wartość Umowy. Niezależnie od umowy 

ubezpieczenia, o której mowa powyżej, Wykonawca zobowiązany jest zawrzeć i utrzymać na 

swój własny koszt umowę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej Wykonawcy jako 

przedsiębiorcy, za szkody rzeczowe i osobowe wyrządzone osobom trzecim oraz następstwa 

tych szkód będące skutkiem zdarzeń, które miały miejsce w okresie realizacji przedmiotu 

Umowy, a roszczenia z tytułu szkód będących następstwem tych wypadków będą mogły być 

zgłoszone przed upływem terminu przedawnienia, z sumą gwarancyjną nie niższa niż wartość 

Umowy na jeden i wszystkie zdarzenia. 

9. Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia Zamawiającemu gwarancji jakości na wykonany 

przedmiot zamówienia na okres minimum 36 miesięcy, liczony od daty podpisania protokołu 

końcowego odbioru robót bez zastrzeżeń i uwag ze strony Zamawiającego albo po odebraniu 

przez Zamawiającego wad i usterek zgłoszonych podczas odbioru końcowego. Warunki 

gwarancji zostały opisane w § 8 projektu umowy, stanowiącego załącznik nr 7 do niniejszego 

zapytania. 
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10. Niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji, Zamawiającemu przysługują również 

uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne na zasadach określonych w Kodeksie 

cywilnym.  

11. Informacja RODO: 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 

z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), 

dalej „RODO”, informuję, że:  

a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Agria sp. z o.o., ul. Warsztowa 5, 33 

– 100 Tarnów, 

b) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO  

w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia na wykonanie zadania pn. 

„Kompleksowa termomodernizacja budynku biurowo – magazynowego celem 

poprawienia efektywności energetycznej Oddziału spółki Agria w Radgoszczy. Zadanie 

realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Małopolskiego na lata 2014 – 2020, 4 Oś priorytetowa Regionalna Polityka Energetyczna, 

Działanie 4.2 EKO – PRZEDSIĘBIORSTWA, współfinansowanego z Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego. 

c) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym 

udostępniona zostanie dokumentacja postępowania; 

d) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres 4 lat od dnia zakończenia 

postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy i lub trwałości 

projektu przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy oraz 

okresu trwałości projektu UE, w zależności który z tych terminów jest dłuższy; 

e) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

f) posiada Pani/Pan: 

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

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych; 

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa  

w art. 18 ust. 2 RODO;   

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

uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza 

przepisy RODO; 

g) nie przysługuje Pani/Panu: 

− 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 Pani/Pana danych 

osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. C RODO.  
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IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA I SPOSÓB 

ROZLICZENIA Z WYKONAWCĄ: 

1. Wykonawca zobowiązuje się do rozpoczęcia wykonania przedmiotu zamówienia w terminie 7 

dni od dnia podpisania umowy do dnia zakończenia robót i odbioru końcowego, tj. do dnia 

15 grudnia 2020 r.. 

2. Rozliczenia z Wykonawcą będą regulowane fakturami częściowymi - do wysokości 80 % 

wynagrodzenia umownego oraz fakturą końcową, nie mniejszą niż 20 % wynagrodzenia 

umownego. Fakturowanie za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi w trzech częściach, 

dwoma fakturami częściowymi proporcjonalnie do zakresu wykonania umowy oraz fakturą 

końcową.  

3. Zamawiający oświadcza, że będzie realizować płatności za faktury z zastosowaniem 

mechanizmu podzielonej płatności, tzw. split payment. 

V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają określone przez 

Zamawiającego następujące warunki udziału w postępowaniu: 

1.1. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie: 

Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie nie wcześniej niż 

ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej 3 (trzy) roboty budowlane 

których zakres obejmował lub polegały na wykonaniu termomodernizacji budynków, 

w tym minimum 1 (jedna) robota o wartości 300.000,00 zł brutto oraz załączy dowody 

potwierdzające, że ww. roboty zostały wykonane należycie, w szczególności, że zostały 

wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone. 

1.2. dysponują lub będą dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: 

Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje, lub będzie 

dysponował osobą zdolną do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych  

w budownictwie w zakresie kierowania robotami budowlanymi, tj.:   

kierownikiem budowy – posiadającym następujące kwalifikacje i doświadczenie: 

 ważne na dzień składania ofert uprawnienia budowlane do kierowania robotami 

budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno – budowlanej zgodnie 

z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j.: Dz. U. z 2019, poz. 1186 i nast.) 

lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na 

podstawie wcześniej obowiązujących przepisów uprawniające do kierowania robotami 

budowlanymi w zakresie wynikającym z przedmiotu niniejszego zamówienia, 

 aktualne zaświadczenie o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego. 
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1.3. Zamawiający nie wyznacza szczegółowych warunków udziału w zakresie 

uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, potencjału 

technicznego oraz sytuacji ekonomicznej i finansowej. 

VI. PODMIOTY WSPÓLNIE UBIEGAJĄCE SIĘ O UDZIELENIE 

ZAMÓWIENIA: 

1. Żaden z podmiotów, które wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, nie może podlegać 

podstawom wykluczenia określonym w Rozdz. XI niniejszego Zapytania. 

2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie 

stanowiące załącznik nr 4 do niniejszego Zapytania składa każdy członek konsorcjum. Takie 

dokumenty i oświadczenia oceniane są przez Zamawiającego oddzielnie wobec każdego 

podmiotu uczestniczącego w Konsorcjum. 

3. Co do pozostałych dokumentów, dopuszcza się, aby Wykonawcy wspólnie ubiegający się o 

udzielenie zamówienia złożyli je łącznie. Takie dokumenty i oświadczenia oceniane są przez 

Zamawiającego łącznie dla konsorcjum. 

4. W przypadku podmiotów wspólnie składających ofertę, potencjał techniczny i osoby zdolne 

do wykonania zamówienia oraz realizacja co najmniej jednego zamówienia o wartości 

wskazanej zgodnie z Rozdz. V ust. 1 pkt. 1.1.niniejszego Zapytania są oceniane łącznie, tzn., 

że wystarczającym się, by przynajmniej jeden podmiot spełnił ww. wymogi. 

5. W przypadku kiedy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, dopuszcza 

się, by umowę ubezpieczenia zgodnie z Rozdz. III ust. 8 niniejszego Zapytania zawarł wg 

uznania jeden z Wykonawców albo każdy z Wykonawców. Wówczas wartość ubezpieczenia 

sumuje się i jest oceniana łącznie. W każdym z w/w przypadków (tj. złożenia jednej polisy 

przez jednego Wykonawcę lub kilku polis przez Wykonawców) łączna wartość ubezpieczenia 

OC nie może być niższa niż wskazana w Rozdz. III ust. 8 niniejszego Zapytania. 

VII. PODWYKONAWCY: 

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcom. 

2. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie 

zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podania nazw (firm) podwykonawców o ile są 

znane na tym etapie postępowania. W przypadku, gdy Wykonawca nie zamierza powierzyć 

części zamówienia innemu podwykonawcy, informacje o tym należy pominąć. 

3. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca, o ile są 

już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i 

osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w realizacje zamówienia. Wykonawca jest 

zobowiązany zawiadomić Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w 

zdaniu poprzednim, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat 

nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizacje robót 

budowlanych. 
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4. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy 

z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. 

5. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 

zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, 

jest obowiązany, w trakcie realizacji niniejszego zamówienia  na roboty budowlane, do 

przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy 

podwykonawca jest obowiązany dołączyć, zgodę wykonawcy na zawarcie umowy o 

podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. 

6. Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni uważa się za 

akceptacje projektu umowy przez Zamawiającego. 

7. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 

przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej 

zawarcia. 

8. Postanowienia umowy o podwykonawstwo nie mogą być sprzeczne z postanowieniami 

projektu umowy o roboty budowlane stanowiącym załącznik nr 7 do zapytania lub sprzeczne 

z obowiązującymi przepisami prawa. 

9. Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest 

przedstawienie dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym 

podwykonawcom, biorącym udział w realizacji odebranych robót budowlanych. 

VIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY: 

1. Ofertę należy przygotować wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do zapytania ofertowego 

– formularza ofertowo – cenowego. 

2. Oferta musi być sporządzona w formie pisemnej w języku polskim, oraz wraz z wszystkimi 

załącznikami musi być także podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do 

reprezentowania firmy na zewnątrz. 

3. Zaleca się aby każda zapisana strona składająca się na przedstawioną ofertę (wraz z 

załącznikami) powinna być parafowana, ponumerowana kolejnymi numerami, a oferta trwale 

spięta. 

4. Jeżeli oferta zawiera informacje, które wg Wykonawcy stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa 

w rozumieniu przepisów art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji (t.j.: Dz. U. z 2019 poz. 1010 i nast.) i jeżeli  Wykonawca nie później 

niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą być udostępnione oraz wykazał, że 

zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa wówczas informacje takie nie 

będą ujawniane. Informacje te muszą być wyodrębnione w formie osobnego pakietu celem 

zachowania przez Zamawiającego tajemnicy. Pakiet ten ma być wyraźnie oznaczony 

„Tajemnica przedsiębiorstwa – nie udostępniać innym uczestnikom postępowania”. 

Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za niezgodne z niniejszym Zapytaniem 
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przygotowanie ww. pakietu przez Wykonawcę. Stosowne zastrzeżenie Wykonawca winien 

złożyć na formularzu ofertowym. W przeciwnym razie cała oferta zostanie ujawniona na 

wniosek każdej zainteresowanej osoby. 

IX. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT, OTWARCIE OFERT: 

1. Ofertę cenową należy złożyć w formie pisemnej w siedzibie Zamawiającego w zamkniętej 

kopercie z dopiskiem: 

„Termomodernizacja przestrzeni produkcyjnej i poprawa efektywności energetycznej 

szansą na rozwój spółki Agria” 

znak postępowania  1/2020 

W siedzibie spółki Agria, ul. Warsztatowa 5, 33 – 100 Tarnów, w terminie do dnia 5 czerwca 

2020 r. do godz. 11:00. 

lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@agria.pl 

2. Ofertę złożoną w formie elektronicznej należy zaszyfrować hasłem składającym się z 

minimum 8 znaków. 

3. Oferta złożona w formie elektronicznej, która nie została zaszyfrowana nie będzie 

rozpatrywana i brana pod uwagę przy wyborze najkorzystniejszej oferty. 

4. Po terminie składania ofert określonym w niniejszym Zapytaniu należy przesłać za 

pośrednictwem poczty elektronicznej na ww. adres mailowy do godz. 11:10, informację 

zawierającą hasło niezbędne do otwarcia oferty. 

5. Oferty złożone po wymaganym terminie nie będą rozpatrywane. 

6. Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 5 czerwca 2020 r. godz. 11:30 

7. Miejsce otwarcia ofert: siedziba firmy w Tarnowie (33 – 100), ul. Warsztatowa 5. 

8. Oferent może przed terminem rozpatrywania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę. 

9. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących 

treści złożonych ofert. 

10. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 

11. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę, zawierającą jedną, jednoznacznie opisaną 

propozycję cenową. Złożenie większej liczby ofert spowoduję odrzucenie wszystkich ofert 

złożonych przez danego Wykonawcę. 

12. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

13. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być wyraźnie oznaczone i parafowane 

przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania firmy. 

14. W przypadku przedłożenia oferty niekompletnej, Zamawiający wezwie Wykonawcę do 

złożenia brakujących dokumentów w wyznaczonym terminie. Jeżeli Wykonawca nie 

przedłoży wymaganych dokumentów w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, 

Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy. 

mailto:biuro@agria.pl
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15. Zamawiający poprawia w ofercie: oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe, 

z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, niezwłocznie 

zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 

X. DOKUMENTY, JAKIE WYKONAWCA POWINIEN ZAŁĄCZYĆ 

DO OFERTY: 

1. Zamawiający wymaga aby każda oferta zawierała następujące dokumenty: 

a) Wypełniony Formularz ofertowy – wg. załącznika nr 3 do zapytania ofertowego, 

b) Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych z Zamawiającym – wg. 

załącznika nr 4 do zapytania ofertowego, 

c) Wykaz robót budowlanych – wg. załącznika nr 5 do zapytania ofertowego, wraz ze 

stosownymi referencjami, 

d) Wykaz osób – wg. załącznika nr 6 do zapytania ofertowego, wraz z aktualnym 

zaświadczeniem o przynależności do samorządu zawodowego. 

e) Kosztorys ofertowy sporządzony metodą uproszczoną. 

XI. WYKLUCZENIA: 

W celu uniknięcia konfliktu interesów, o zamówienie nie mogą ubiegać się podmioty powiązane 

z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Rozumie się przez to wzajemne powiązania między 

Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego 

lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem 

i 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 IZ PO, 

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

pełnomocnika; 

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w 

linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii 

bocznej lub stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 

XII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ: 

1. Termin związania ofertą w niniejszym postępowaniu wynosi 30 dni. 

2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania 

ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu 

związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego 

terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 

3. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 
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XIII. KRYTERIA OCENY OFERT: 

1. Przy wyborze ofert zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich wagami:  

a) cena -  80%  -  sposób oceny: Minimalizacja 

b) okres gwarancji  -  20% -  sposób oceny: Maksymalizacja 

2. Zamawiający dokona oceny złożonych ofert w oparciu o wyżej przedstawione kryteria i ich 

wagi. 

Ofertom przyznane zostaną punkty obliczone następująco: 

a) kryterium – cena: 

(Cn / Cof.b. x 100) x 80% = ilość punktów, gdzie: 

Cn - najniższa cena spośród ofert, 

Cof.b. - cena oferty badanej, 

100 - wskaźnik stały, 

80% - procentowe znaczenie kryterium ceny. 

Oferta spełniająca w najwyższym stopniu wymagania określone w kryterium „cena” otrzyma 

maksymalną ilość 80 punktów. Pozostałym wykonawcom spełniającym wymagania kryterialne 

przypisana zostanie odpowiednio (proporcjonalnie) mniejsza ilość punktów. 

b) kryterium – okres gwarancji: 

Wykonawca zobowiązany jest podać w ofercie okres gwarancji jaki udzieli na wykonany 

przedmiot zamówienia w miesiącach, licząc od daty odbioru końcowego. Okres gwarancji należy 

podać w pełnych miesiącach. 

Najniższy dopuszczalny okres gwarancji podlegający ocenie – 36 miesięcy,  

Najwyższy okres gwarancji podlegający ocenie – 60 miesięcy. 

(Gof.b. / Gn x 100) x 20% = ilość punktów, gdzie: 

Gof.b. - okres gwarancji oferty badanej, 

Gn      - najwyższy okres gwarancji spośród ofert, 

100  - wskaźnik stały, 

20%  - procentowe znaczenie kryterium okresu gwarancji. 

Oferta spełniająca w najwyższym stopniu wymagania określone w kryterium „okres gwarancji” 

otrzyma maksymalną ilość 20 punktów. Pozostałym wykonawcom spełniającym wymagania 

kryterialne przypisana zostanie odpowiednio (proporcjonalnie) mniejsza ilość punktów. 

XIV. PRZESŁANKI ODRZUCENIA OFERTY: 

Zamawiający odrzuci ofertę, w następujących sytuacjach: 

1. Jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego. 
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2. Została złożona przez Wykonawcę: 

a) niespełniającego warunków udziału w postępowaniu, określonych w zapytaniu 

ofertowym, 

b) podlegającego wykluczeniu w postępowaniu, z powodów określonych z zapytaniu 

ofertowym. 

3. Zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. 

4. Jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji. 

5. Wykonawca nie wyraził zgody na przedłużenie terminu związania ofertą. 

6. Jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów. 

XV. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY: 

1. Wykonawca uwzględniając wszystkie wymogi zawarte w niniejszym Zapytaniu Ofertowym, 

powinien w cenie brutto ująć wszelkie koszty niezbędne dla prawidłowego i pełnego 

wykonania przedmiotu zamówienia, a także uwzględnić inne podatki i opłaty. 

2. Zamawiający przyjął w niniejszym postępowaniu za podstawę rozliczenia za wykonanie 

przedmiotu zamówienia wynagrodzenie ryczałtowe, które musi uwzględniać wszystkie 

wymagania niniejszego Zapytania Ofertowego wraz z załącznikami oraz obejmować wszelkie 

koszty jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi 

przepisami realizacji przedmiotu zamówienia, w tym w szczególności wszystkie koszty 

bezpośrednie i pośrednie związane z poprawnym wykonaniem przedmiotu zamówienia. 

3. Wszystkie koszty, które będą opłacane przez Wykonawcę w ramach realizacji przedmiotu 

zamówienia, muszą być wliczone do ceny oferty złożonej przez Wykonawcę. 

4. Cena musi być podana w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

5. Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia formularza ofertowego i określenia w nim ceny 

brutto z uwzględnieniem wartości podatku VAT oraz określenia wartości netto. 

6. Wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny lub 

pominięcia elementów niezbędnych do wykonania zamówienia,  a wszystkie utrudnienia 

wynikające z warunków realizacji Wykonawca winien uwzględnić w podanej cenie oferty. 

7. Rażąco niska cena: W razie zaistnienia wątpliwości co do wskazanej przez 

Wykonawcę ceny wykonania zamówienia, Zamawiający może zbadać cenę oferty. 

Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na 

Wykonawcy. 

8. Procedura badania rażąco niskiej ceny: 

8.1. Zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących 

wyliczenia ceny lub kosztu, w szczególności w zakresie:  

a) oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań technicznych, 

wyjątkowo sprzyjających warunków wykonywania zamówienia dostępnych dla 
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wykonawcy, oryginalności projektu wykonawcy, kosztów pracy, których wartość przyjęta 

do ustalenia ceny nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę albo 

minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 

października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2018 r. poz. 2177);  

b) pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów;  

c) wynikającym z przepisów prawa pracy i przepisów o zabezpieczeniu społecznym, 

obowiązujących w miejscu, w którym realizowane jest zamówienie;  

d) wynikającym z przepisów prawa ochrony środowiska;  

e) powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.  

8.2. W przypadku gdy cena całkowita oferty jest niższa o co najmniej 30 % od:  

a) wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, ustalonej 

przed wszczęciem postępowania lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych 

ofert, - zamawiający może zwrócić się o udzielenie wyjaśnień, chyba że rozbieżność 

wynika z okoliczności oczywistych, które nie wymagają wyjaśnienia;  

b) wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, 

zaktualizowanej z uwzględnieniem okoliczności, które nastąpiły po wszczęciu 

postępowania, w szczególności istotnej zmiany cen rynkowych - zamawiający może 

zwrócić się o udzielenie wyjaśnień w przedmiotowym zakresie. 

XVI. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ Z 

ZAMAWIAJĄCYM: 

1. Zapytania, wyjaśnienia, zawiadomienia oraz informacje Zmawiający oraz Wykonawcy 

przekazują listownie lub drogą elektroniczną. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 

informacje winny być kierowane na adres e-mail: biuro@agria.pl 

2. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekażą zapytania, wyjaśnienia, zawiadomienia oraz 

informacje faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie 

potwierdza fakt ich otrzymania. 

3. Wyjaśnienie treści zapytania ofertowego: 

3.1. Wykonawca może zwrócić się pisemnie do Zamawiającego o wyjaśnienie treści 

niniejszego zapytania ofertowego. Zamawiający udzieli wyjaśnień nie później niż na 2 dni 

przed upływem terminu składania ofert, z zastrzeżeniem pkt. 3.2. poniżej. 

3.2. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego wpłynie do Zamawiającego 

później niż do końca dnia w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania 

ofert lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień lub 

pozostawić wniosek bez rozpoznania. 

3.3. Ewentualna zmiana terminu składania ofert nie powoduje przesunięcia terminu, o którym 

mowa w pkt. 3.2 po upłynięciu którego Zamawiający może pozostawić wniosek  

o wyjaśnienie treści zapytania bez rozpoznania. 

3.4. Zamawiający udzieli odpowiedzi na zapytania związane z prowadzonym postępowaniem 

ofertowym i treść pytań wraz z wyjaśnieniem umieści na stronie internetowej 
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https://bazakonkurencyjności.funduszeeuropejskie.gov.pl bez wskazania źródła 

zapytania. 

3.5. Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na 

kierowane do Zamawiającego zapytania w sprawach wymagających pisemności 

postępowania. 

3.6. Zapytanie ofertowe może być zmienione przed upływem terminu składania ofert 

przewidzianym w niniejszym zapytaniu ofertowym. W takim przypadku  

w opublikowanym zapytaniu ofertowym zostanie podana informacja o zmianie, 

zawierająca co najmniej: datę upublicznienia zmienionego zapytania ofertowego, a także 

opis dokonanych zmian w ofertach, jeżeli jest to konieczne z uwagi na zakres 

wprowadzonych zmian, o czym zostaną poinformowani  Wykonawcy. 

4. Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień dotyczących 

postępowania jest: 

Stanisław Latowski, tel. 604 428 783, e – mail: biuro@agria.pl  

XVII. INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA:  

Niezwłocznie po zakończeniu postępowania Zamawiający zamieści na stronie internetowej 

https://bazakonkurencyjności.funduszeeuropejskie.gov.pl informacje o wyniku postępowania, tj.: 

a) wyborze Wykonawcy, lub 

b) odrzuceniu wszystkich złożonych ofert, lub 

c) niezłożeniu żadnej oferty, lub 

d) zakończeniu tego postępowania bez wyboru żadnej z ofert. 

XVI. ZMIANY UMOWY:  

1. Z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę zostanie zawarta umowa, której wzór 

stanowi odpowiednio załącznik nr 6 do niniejszego Zapytania Ofertowego. 

2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie 

pisemnej pod rygorem nieważności poprzez sporządzenie i podpisanie przez obie strony 

aneksu do umowy. 

3. Dopuszczalne będą zmiany umowy, wynikające w szczególności z:  

a) zmiany jakichkolwiek rozporządzeń i przepisów i innych dokumentów, w tym 

dokumentów programowych Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego, 

mających wpływ na realizację umowy, 

b) zmiany terminu realizacji robót z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, w szczególności 

w sytuacji gdy wystąpią niemożliwe do przewidzenia niekorzystne warunki atmosferyczne, 

uniemożliwiające prawidłowe wykonanie robót określonych umową, w szczególności 

z powodu technologii realizacji prac, wymogów określonych normami lub przepisami 

prawa, które wymagają konkretnych warunków atmosferycznych; zmiana terminów 

określonych umową będzie jednak dopuszczalna tylko, w przypadku gdy konieczność 

mailto:biuro@agria.pl
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wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca 

ponosi odpowiedzialność; fakt ten musi zostać zgłoszony Zamawiającemu.  

c) zmiany terminu płatności;  

d) zmiany organizacyjnej polegającej na zmianie osób, podwykonawców, grup wykonawców 

i innych podmiotów współpracujących przy realizacji zamówienia pod warunkiem, że ich 

uprawnienia, potencjał ekonomiczny, wykonawczy i doświadczenie nie są gorsze od tych, 

jakie posiadają podmioty zamieniane. Zmiany te mogą nastąpić z przyczyn 

organizacyjnych pod warunkiem, że osoby podwykonawcy, grupy wykonawców i innych 

podmiotów spełniają wszystkie wymogi wynikające z zapytania ofertowego i złożonej 

oferty;  

e) zmiany wynagrodzenia (zmiany urzędowej stawki podatku VAT, uzasadnienia 

ekonomicznego i/lub technicznego, ograniczenia zakresu robót, zmiany umówionego 

zakresu robót);  

f) zmiany umówionego zakresu robót – w przypadku koniecznych lub uzasadnionych zmian 

w dokumentacji projektowej powstałych z przyczyn niemożliwych do przewidzenia, 

konieczności lub techniczno - ekonomicznej zasadności zastosowania materiałów i 

urządzeń równoważnych, konieczności wykonania rozwiązań równoważnych 

wynikających z uwarunkowań technologicznych lub użytkowych, ograniczenia 

finansowego po stronie Zamawiającego z przyczyn od niego niezależnych). 

4. Umowa może ulec zmianie tylko w zakresie, w jakim okoliczności określone powyżej będą 

pozostawały w adekwatnym związku przyczynowym z terminem wykonania umowy, 

sposobem wykonania umowy lub wysokością wynagrodzenia Wykonawcy. 

XVII. WADIUM: 

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 

XVIII. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy: 

1. Wykonawca zamówienia przed zawarciem umowy wniesie zabezpieczenie należytego 

wykonania umowy w wysokości 5 % ceny całkowitej podanej w ofercie /brutto/, celem 

pokrycia ewentualnych roszczeń z tytułu nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy. 

2. Wykonawca zobowiązany będzie wnieść zabezpieczenie najpóźniej z dniem zawarcia umowy. 

3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione w jednej lub kilku 

z następujących form: 

a) pieniądzu, 

b) poręczeniu bankowym lub poręczeniu spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, 

z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, 

c) gwarancji bankowej, 

d) gwarancji ubezpieczeniowej, 
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e) poręczeniu udzielonym 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 (j.t.: 

Dz. U. z 2018 r.,  poz. 110). 

4. Zabezpieczenie wniesione w formie poręczenia bankowego i poręczenia udzielonego przez 

podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5  pkt. 2 ustawy z 09.11.2000r. o utworzeniu 

Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2000 r. Nr 109, poz. 1158), gwarancji 

bankowej lub ubezpieczeniowej winno gwarantować wypłatę należności w zakresie 

określonym w umowie w sposób nieodwołalny, bezwarunkowy i na pierwsze żądanie 

Zamawiającego. 

5. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w innych formach niż 

wymienione w ust. 3. 

6. Wykonawca zadeklaruje formę wpłacenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

w formularzu ofertowym. 

7. W przypadku, gdy zabezpieczenie, będzie wnoszone w formie innej niż pieniądz, 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do akceptacji projektu ww. dokumentu. 

8. Zabezpieczenie w formie pieniężnej należy wpłacić na wskazany rachunek bankowy 

Zamawiającego: 78 2030 0045 1110 0000 0084 4250  prowadzony przez BNP Paribas Bank 

Polska S.A. 

9. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na 

jedną lub kilka, o których mowa w ust. 3. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana 

z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wartości. 

10. Zamawiający zwróci 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia 

i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane, tj. od daty wystawienia (bez uwag) 

protokołu odbioru końcowego dla całości robót (w tym potwierdzenia usunięcia wad 

stwierdzonych przy odbiorze końcowym). 

11. Zamawiający pozostawi kwotę na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady 

w wysokości 30% zabezpieczenia należytego wykonania umowy, którą zwróci nie później niż 

w terminie 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady. 

XIX. POZOSTAŁE INFORMACJE:  

1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość: 

1.1. zmiany zapytania ofertowego przed upływem terminu składania ofert, 

1.2. zakończenia postępowania bez wyboru żadnej z ofert, bez podania przyczyny, 

1.3. odwołania postępowania do momentu złożenia ofert, 

1.4. unieważnienia postępowania (tzn. postępowanie uznaje się za nierozstrzygnięte), jeśli: 

a) nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu, 

b) cena oferty najkorzystniejszej przekroczy kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć 

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

najkorzystniejszej oferty, 
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ą wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, iż realizacja zamólłtenia nie leży
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z postanowieniami umowy o dofinansowanie projektu.
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Załączńk nr 2 - Przedmiar robót.
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