
 
 

 

 

Wieżyca, dnia 08 maja 2021r.  
 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2021 
 
1) Zapytanie dotyczy wyboru wykonawcy prac w zakresie zagospodarowania terenu parkingu przy Kaszub-

skim Uniwersytecie Ludowym, w miejscowości Wieżyca, na terenie działki 981 (obręb Szymbark gmina 

Stężyca).  

2) Zamówienie będzie finansowane ze środków NIW-CRSO Program Wspierania Rozwoju Uniwersytetów 

Ludowych na lata 2020-2030 w ramach zadania „Wieżyca – szkoła dla życia”. 

Zamawiający: 
Kaszubski Uniwersytet Ludowy 
Wieżyca 1 
83-315 Szymbark 
NIP: 589-18-26-387 
 

Opis przedmiotu zamówienia: 
1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wybór wykonawcy zagospodarowania terenu na działce 

nr 981 przynależącej do Kaszubskiego Uniwersytetu Ludowego w Wieżycy. 

2. Materiały i narzędzia niezbędne do wykonania zadania zabezpiecza Wykonawca na własny koszt.  

3. Na prace związane z zagospodarowaniem terenu składa się: 

a) Ogrodzenie terenu: 

i) Rozebranie istniejącego ogrodzenia wraz z utylizacją materiałów ; 

ii) Demontaż bramy wjazdowej; 

iii) Wykonanie ogrodzenia tylnego działki z siatki ok. 76 m o wysokości 1.5 m na słupkach stalo-

wych z rur śr. 70 mm o rozstawie 2.1 m obsadzonych w gruncie i obetonowanych; 

iv) Wykonanie cokołów betonowych o wymiarach 0,25m *0,50m ok. 33 m; 

v) Wykonanie ogrodzenia z przęseł stalowych o wysokości min 1.5 m ocynkowanych i malowanych 

proszkowo ok. 33 m ; 

vi) Osadzenie  bramy wjazdowej przesuwnej o szerokości 6,50 m.b. z przęseł stalowych ocynkowa-

nych i malowanych proszkowo wraz z fundamentem betonowym oraz automatyką otwierania i 

zamykania. 

b) Wygrodzenie zachodniej części działki z stempli drewnianych  

i) Wykonanie nawierzchni parkingu 540 m2 wraz z chodnikiem: 

ii) Roboty ziemne z transportem urobku z utylizacją; 

iii) Ręczne profilowanie i zagęszczenia podłoża pod warstwy konstrukcyjne; 

iv) Wykonanie drenażu terenu, jeżeli będzie ono konieczne; 

v) Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych; 

vi) Wykonanie warstwy górnej podbudowy z kruszyw łamanych; 

vii) Wyrównanie istniejącej podbudowy warstwą gresu płukanego o gr. 5 cm; 

viii) Wykonanie górnej podbudowy pod chodnik z kruszywa łamanych; 

ix) Krawężniki betonowe wystające z wykonaniem ław betonowych z oporem ; 



 

 

 

 

x) Krawężniki betonowo wtopione z wykonaniem ław betonowych z oporem; 

xi) Wykonanie nawierzchni ok 70 m2 z kostki betonowej o grubości 6 cm;  

xii) Słupki z rur stalowych do znaków drogowych; 

xiii) Przymocowanie tablic znaków drogowych. 

Kod zamówienia 
Przedmiot zamówienia opisany został wg. następujących kodów CPV: 4 

• 5l l l200-0 Roboty w zakresie przygotowanie terenu pod budowę i roboty ziemne;  

• 45112700-2 Roboty w zakresie kształtowania terenu; 

Załączniki do oferty 
Oświadczenie Oferenta o spełnieniu warunków ubiegania się o realizację zamówienia.  
 

Miejsce i termin składania ofert: 
1) Ofertę wraz z załącznikami w formie pisemnej należy złożyć osobiście, za pomocą poczty lub kurierem. 

2) Adres składania ofert: Kaszubski Uniwersytet Ludowy, Wieżyca 1, 83-315 Szymbark do dnia 24 maja 

2021 r. do godz. 14.30. Decyduje data wpływu.  

3) Godziny pracy Kaszubskiego Uniwersytetu Ludowego w Wieżycy: 

• Poniedziałek: 8:30 – 15:00 

• Wtorek: 8:30 – 15:00 

• Środa 8:30 – 15:00 

• Czwartek 8:30 – 15:00 

• Piątek 8:30 – 14:30  

4) Ofertę w formie pisemnej należy złożyć w nieprzezroczystej kopercie (opakowaniu) gwarantującej za-

chowanie poufności jej treści (uniemożliwiające zapoznanie się z jej treścią) oraz zabezpieczającej nie-

naruszalność.  

5) Koperta (opakowanie) winna być opatrzona nazwą i adresem Wykonawcy  (pieczęć lub adnotacja od-

ręczna). Koperta (opakowanie) powinna zawierać także następujący opis:   

„Oferta na zapytanie ofertowe nr …/2021 z dnia …………..2021 r. Zadanie „Wieżyca – szkoła dla życia”.  

Nie otwierać przed ……….2021 r., godz. 14.30” 

6) Ocena oferty zostanie dokonana w ciągu 7 dni od dnia składania ofert, a wyniki i wybór najkorzystniej-

szej oferty zostanie ogłoszony w siedzibie Kaszubskiego Uniwersytetu Ludowego w Wieżycy, Wieżyca 1, 

83-315 Szymbark oraz na stronie kul.org.pl   

Wybór oferty 
1) Wyboru oferty dokona komisja powołana przez Prezesa Kaszubskiego Uniwersytetu Ludowego. Oferty 

złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

2) Oferent może przed upływem terminu składania ofert wycofać lub zmienić swoją ofertę. W toku bada-

nia i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących złożonych ofert.  

3) Zapytanie ofertowe umieszczono na stronie internetowej: kul.org.pl  

4) Oferty złożone przez podmioty powiązane kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym nie będą rozpatry-

wane.  

5) W przypadku, gdy Oferent , którego oferta uzyskała najwyższą ilość punktów będzie uchylał się od zawar-

cia umowy/ przystąpienia do realizacji zadania zgodnie z umową zamawiający zastrzega sobie prawo wy-

boru oferty z najwyższą ilością punktów spośród pozostałych złożonych ofert. Zamawiający nie przewi-

duje publicznego otwarcia ofert. Zamawiający przewiduje możliwość  zakończenie postępowania bez wy-

boru wykonawcy. 



 

 

 

 

6) W przypadku jeżeli oferenci uzyskają tę samą liczbę punktów, wyżej w rankingu będzie ten podmiot,  

który: (1) wskazał niższą cenę. W przypadku braku możliwości wskazania zwycięskiej oferty postępowanie 

ofertowe zostanie powtórzone. 

 

Termin otwarcia ofert: 
1) Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, w dniu 24 maja 2021 r. o godz. 15.00.   

2) Termin związania ofertą wynosi 30 dni. 

 

Termin realizacji umowy:  
1) Od dnia podpisania umowy do 30 października 2021 r.  

2) Zamawiający zastrzega sobie możliwość wydłużenia terminu realizacji umowy o maksymalnie 15 dni.  

Warunki udziału w postępowaniu  
O udzielenie zamówienia może się ubiegać wyłącznie Wykonawca, który: 
1) Posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych; 

2) Nie był/a skazany/a prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicz-

nego lub za umyślne przestępstwo skarbowe; 

3) Nie jest powiązany kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym; 

4) Posiada uprawnienia do wykonywania działalności czy czynności w zakresie przedmiotu zamówienia, 

jeżeli przepisy obowiązującego prawa polskiego nakładają obowiązek ich posiadania. Zamawiający nie 

określa szczegółowo wymagań w tym zakresie. 

5) Akceptuje treść zapytania ofertowego wraz z załącznikami bez zastrzeżeń.  

Kryteria oceny formalnej oferty: 
1) Ocena spełnienia wyżej wymienionych „Warunków udziału w postępowaniu”, na podstawie złożonego 

przez Oferenta oświadczenia (zał. Nr 2).  

2) Sposób oceny będzie zgodny z formułą „spełnia – nie spełnia”. 

Kryteria oceny merytorycznej oferty: 
1) Zamawiający wyznaczył następujące kryteria i ich znaczenie:  

Wyszczególnienie Opis 
Znaczenie procentowe 
kryterium 

Maksymalna liczba 
punktów, jakie może 
otrzymać oferta za dane 
kryterium 

Kryterium 1 Cena brutto usługi w PLN [C] 60% 60 pkt 

Kryterium 2 Okres  gwarancji pow. 24 
miesięcy [G] 

40% 40 pkt 

 

Kryterium 1: Cena  
Oferta musi zawierać ostateczną, sumaryczną cenę brutto obejmującą wszystkie koszty z uwzględnieniem 
wszystkich opłat i podatków, kosztów dojazdów, kosztów materiałów, kosztów utylizacji  itp.  
Wartość punktowa w kryterium 1 będzie obliczona na podstawie wzoru:  
 
                         Najniższa cena  
         C   =  ------------------------------ x  60 pkt    
                        Oferowana cena 
 



 

 

 

 

Wszystkie obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 
 

Kryterium 2:  Okres Gwarancji 
Oferent może zaproponować dłuższy niż 24 miesiące okres gwarancji. 
 
G =   okres gwarancji w rozpatrywanej ofercie 
         --------------------------------------------------------------------------------------  x 40 pkt 
 najdłuższy oferowany okres gwarancji spośród ocenianych ofert 
 
 

Sposób obliczenia całkowitej liczby punktów: 
Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyskała najwyższą całkowitą liczbę punktów (P).  
 
(P) - całkowita liczba punktów jest równa sumie punktów uzyskanych przez Oferenta w kryterium 1 [C] i 
kryterium 2 [G] 
P = C + G 
 

Informacja o gwarancji: 
1) Wykonawca udzieli Inwestorowi min 24 miesięcy gwarancji jakości na przedmiot Inwestycji.  

2) Niezależnie od uprawnień z tytułu udzielonej gwarancji jakości, Inwestor może wykonywać uprawnienia 

z tytułu rękojmi za wady przedmiotu Inwestycji. 

3) Warunkiem wykonania uprawnień z tytułu gwarancji jakości jest złożenie przez Inwestora pisemnej re-

klamacji. 

4) Strony dokonają przeglądu gwarancyjnego w ostatnim dniu terminu gwarancji, a stwierdzone wówczas 

usterki Generalny Wykonawca usunie niezwłocznie w ramach gwarancji. 

Oferta powinna zawierać: 
Wypełniony formularz ofertowy – załącznik nr 1. 
Oświadczenie o spełnieniu warunków ubiegania się o udział w postępowaniu – załącznik nr 2. 
 

Dodatkowe informacje: 
1) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z niewłaściwego wysłania lub do-

starczenia oferty lub braku którejkolwiek z wymaganych informacji oraz za przesłanie/złożenie oferty w 

innym miejscu niż wskazane w niniejszym zaproszeniu. 

2) Otwarcie złożonych ofert nie ma charakteru publicznego, o terminie złożenia oferty, w tym również 

przesłanej pocztą, decyduje data i godzina wpłynięcia do Zamawiającego.  

3) Oferty złożone po terminie określonym w niniejszym zaproszeniu pozostaną bez rozpatrzenia przez Z a-

mawiającego. 

4) Pod uwagę będą brane wyłącznie oferty zgodne z opisem przedmiotu zamówienia. 

5) Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian postanowień zamówienia z wykonawcą w sto-

sunku do treści oferty w przypadku gdy konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności,  

których nie można było przewidzieć w chwili złożenia zamówienia, a takie zmiany są niezbędne do pra-

widłowego wykonania zamówienia podstawowego.   

6) Zamawiający zastrzega, że  wszelkie nazwy własne obiektów lub ich części, a także nazwy handlowe ma-

teriałów użyte w dokumentacji mają charakter wyłącznie poglądowy.   Zamawiający  dopuszcza zastoso-

wanie materiałów/produktów innego producenta o równoważnych parametrach technicznych.  

7) Zamawiający nie przewiduje istotnych zmian postanowień umowy. 

8) Zamówienie będzie realizowane według harmonogramu ustalonego z zamawiającym. 



 

 

 

 

9) Zamówienie będzie wykonywane na podstawie umowy zlecenia, bądź umowy wykonania usługi.  

10) Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny.  

11) Zamawiający zastrzega sobie prawo wycofania się z niniejszego zapytania w każdym czasie bez podawa-

nia przyczyn swej decyzji. W takim przypadku, Wykonawcom nie przysługują w stosunku do Zamawiają-

cego żadne roszczenia odszkodowawcze. 

12) Wybór koloru i kształtu używanych materiałów pozostaje w gestii Inwestora. 

13) Oferta musi zawierać ostateczną, sumaryczną cenę brutto obejmującą wszystkie koszty z uwzględnie-

niem wszystkich opłat i podatków, kosztów dojazdów, kosztów materiałów, kosztów utylizacji  itp.  

14) Cena musi być podana w złotych polskich. 

Osoby uprawnione do kontaktów: 
Osoba uprawniona do kontaktów ze strony Zamawiającego w kwestiach formalnych i merytorycznych:  
Dominik Szyca – Kierownik ds. administracyjno - gospodarczych 
tel. 533 201 205, e-mail: dominik.szyca@kul.org.pl  
 

Załączniki: 
1) Formularz ofertowy. 

2) Oświadczenie o spełnieniu warunków ubiegania się o udział w postepowaniu.  

3) Mapa orientacyjna. 

4) Przedmiar. 
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Załącznik nr 1  
do zapytania ofertowego nr 1/2021         Nazwa i adres Oferenta 
z dnia …………………… roku 
 
      
 
Zamawiający: 
Kaszubski Uniwersytet Ludowy 
Wieżyca 1 
83-315 Szymbark 
NIP: 589-18-26-387 
 

FORMULARZ OFERTOWY 
 
Zobowiązuję się wykonać i dostarczyć przedmiot zamówienia zgodnie z warunkami określonymi w Zapytaniu 
Ofertowym za cenę:   
 
 
całkowitą wartość brutto ………………............................................. zł 
 
(słownie złotych: ...............................................................……….........) 
 
Stawka VAT ........... % 
 
całkowitą wartość netto ......................................................................... zł  
(słownie złotych: ................................................................……………………………..........) 
 
 
Podpisując niniejszą ofertę oświadczam jednocześnie, że: 

• Spełniam wszystkie wymienione warunki udziału w postępowaniu.  

• Usługi realizowane będą zgodnie z zakresem określonym w zapytaniu ofertowym.  

• W przypadku uznania mojej oferty za najkorzystniejszą zobowiązuje się do zawarcia umowy w miej-

scu i terminie wskazanym przez Zamawiającego. 

• Mój stan zdrowia pozwala na wykonanie przedmiotu zamówienia.  

• Cena oferty uwzględnia wszelkie koszty wykonania zamówienia, w tym  koszty podatkowe i ubez-

pieczeniowe leżące po stronie Wykonawcy związane z zawarciem umowy cywilnoprawnej, dojazdu 

na miejsce realizacji usługi i inne. 

 
 
Dane do kontaktu: 
……………………………………………. 
 
 
 
…………………………                                                         ……………………… 
Data i miejscowość                                                                Podpis oferenta 
 
 
 



 

 

 

 

 
Załącznik nr 2  
do zapytania ofertowego nr    /2021 
z dnia  …………………..  

…………………………………………… 
            Nazwa i adres Oferenta 

 
OŚWIADCZENIE 

 
Ja, niżej podpisany/na   ………………………………………………………...………………………………….. 
                                                           (nazwa Oferenta) 
oświadczam, ze: 
1) Posiadam pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;  

2) Nie byłem skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego 

lub za umyślne przestępstwo skarbowe; 

3) Nie mam powiązań kapitałowych lub osobowych z Zamawiającym; 

4) Posiadam uprawnienia do wykonywania działalności czy czynności w zakresie przedmiotu zamówienia, 

jeżeli przepisy obowiązującego prawa polskiego nakładają obowiązek ich posiadania.  

5) Akceptuję treść zapytania ofertowego wraz z załącznikami bez zastrzeżeń.  

 
 

 
 
------------------------------------------------- 
(miejscowość i data) 

 
 
------------------------------------------------  
(czytelny podpis Oferenta) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


