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ZO-KD.08/2017 
 

ZAPYTANIE OFERTOWE 
(wersja z dnia 17.10.2017 – zmiany zaznaczono kolorem niebieskim) 

 
I. Zamawiający 

  
Archidiecezja Poznańska  
ul. Ostrów Tumski 2  
61-109 Poznań 
tel.: (061) 851 28 00 
faks: (061) 851 28 14 
email: inwestycje@archpoznan.pl 

 
II.       Tryb postępowania:  

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z: 
a) zasadą konkurencyjności, o której mowa w sekcji 6.5.3 Wytycznych w zakresie 

kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i 
Środowisko na lata 2014-2020 (zwanych dalej Wytycznymi)  

b) obowiązującą u Zamawiającego Procedurą zawierania umów dla zadań objętych 
projektem „Renowacja zabytkowych obiektów sakralnej architektury drewnianej regionu 
Wielkopolski – etap II” (zwanej dalej Procedurą). 

 
Zamawiający nie jest zobowiązany do stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. 
Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017r. poz. 1579, zwana dalej ustawą 
Pzp). Wszelkie odwołania do przepisów ustawy Pzp w treści niniejszego zapytania ofertowego 
należy traktować wyłącznie jako wskazanie jednolitych i przejrzystych zasad dokonywania 
czynności w postępowaniu, których dane odwołanie dotyczy. 
 
Wartość szacunkowa zamówienia (netto) nie przekracza równowartości kwot, o których mowa 
w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych. 
 
Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. 

  
III. Przedmiot zamówienia 
 

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wykonywaniu w imieniu 
Zamawiającego nadzoru konserwatorskiego nad pracami konserwatorskimi 
dotyczącymi wnętrz i wyposażenia 10 (dziesięciu) kościołów położonych na terenie 
województwa wielkopolskiego: 
1) kościoła parafialnego pw. Św. Katarzyny w Bagrowie, 
2) kościoła cmentarnego pw. Św. Krzyża w Buku, 
3) kościoła parafialnego pw. Św. Michała Archanioła w Domachowie, 
4) kościoła parafialnego pw. Św. Michała Archanioła w Jezierzycach Kościelnych, 
5) kościoła parafialnego pw. Św. Katarzyny i Niepokalanego Serca Maryi w Łękach 

Wielkich,   
6) kościoła parafialnego pw. Św. Wawrzyńca w Łomnicy,   
7) kościoła parafialnego pw. Św. Wawrzyńca w Mącznikach, 
8) kościoła filialnego pw. Św. Krzyża w Obornikach, 
9) kościoła parafialnego pw. Św. Mikołaja w Słopanowie (Obrzycko), 
10) kościoła parafialnego pw. Św. Klemensa w Zakrzewie. 

 
Szacunkowa liczba miesięcy pełnienia nadzoru nad pracami konserwatorskimi dotyczącymi 
wnętrz i wyposażenia wszystkich kościołów wynosi 224.  
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Wykonawca ma obowiązek wizytować: 
a) raz w miesiącu każdy kościół, w którym są prowadzone prace konserwatorskie dotyczące 

jego wnętrza lub organów, 
b) co najmniej raz na 6 miesięcy każdą pracownię, w której prowadzone są prace dot. 

zabytków kościołów wymienionych powyżej (pierwsza wizyta w każdej pracowni 
najpóźniej do dnia 17.11.2017r.) 

do czasu ostatecznego odbioru wszystkich prac konserwatorskich dotyczących danego 
kościoła. 
Na zlecenie Zamawiającego Wykonawca będzie miał obowiązek odbywać dodatkowe wizyty 
w kościołach i /lub pracowniach w przypadku konserwacji zabytków wymagających 
szczególnego nadzoru. 
 
Szczegółowy zakres zamawianej usługi określa wzór umowy (zał. nr 1 do zapytania 
ofertowego).  
 
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, polegających na 
zleceniu Wykonawcy wykonania czynności objętych zakresem zamówienia podstawowego, do 
łącznej wysokości równej 25% wartości udzielonego zamówienia podstawowego. Przesłanką 
udzielenia zamówienia uzupełniającego będzie w szczególności osiągnięcie wartości umowy 
dotyczącej zamówienia podstawowego przed terminem wykonania prac konserwatorskich we 
wszystkich kościołach objętych zakresem zamówienia, np. wskutek przedłużenia terminu 
wykonania prac konserwatorskich dotyczących danego kościoła. Zlecenie wykonania 
zamówienia uzupełniającego nastąpi w formie aneksu do umowy o wykonanie zamówienia 
podstawowego. 

 
UWAGA: Z uwagi na potencjalny konflikt interesów, Zamawiający wykluczy z niniejszego 
postępowania Wykonawców, z którymi zawarł umowy na wykonanie prac konserwatorskich w 
ww. kościołach w ramach postępowań prowadzonych przez Zamawiającego, jak również 
Wykonawców posługujących się w celu wykonania zamówienia osobami wykonującymi prace 
konserwatorskie na podstawie umów zawartych w wyniku tych postępowań.  
 
Zamówienie jest współfinansowane w ramach projektu pn. Renowacja zabytkowych 
obiektów sakralnej architektury drewnianej regionu Wielkopolski – etap II, realizowanego 
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. 

 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.  

 
Kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 
71.70.00.00-5 Usługi nadzoru i kontroli 
92.52.20.00-6 Usługi ochrony obiektów i budynków historycznych 

 
Zamawiający dopuszcza podwykonawstwo w pełnym zakresie przedmiotu zamówienia, z 
zastrzeżeniem, że podwykonawca musi spełniać wymagania stawiane Wykonawcy w zakresie 
doświadczenia i dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia w zakresie 
wymaganym dla powierzonej podwykonawcy części zamówienia.  

 
IV. Termin wykonania zamówienia: 

 
Czynności nadzoru konserwatorskiego – od dnia podpisania umowy do dnia 31.10.2019r. 
Udział w rozliczeniu projektu do dnia 15.11.2019 r. i kontroli na zakończenie realizacji projektu 
w terminach wskazanych przez Instytucję Pośredniczącą (MKiDN). 

 
V. Warunki udziału w postępowaniu 
 



 
 

Zapytanie ofertowe: 
Nadzór konserwatorski nad pracami konserwatorskimi prowadzonymi w 10 kościołach na terenie woj. wielkopolskiego 
 

 3/10

O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca (osoba fizyczna, osoba prawna lub 
jednostka nieposiadająca osobowości prawnej), który: 

1) dysponuje co najmniej jedną osobą przewidzianą do wykonywania nadzoru 
konserwatorskiego stanowiącego przedmiot zamówienia – inspektorem nadzoru 
konserwatorskiego, spełniającą łącznie następujące wymagania: 

a) spełniającą wymagania określone w art. 37a ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie 
zabytków i opiece nad zabytkami (tekst jednolity: Dz. U. z 2014r. poz. 1446 z późn. 
zm.):  

 
Art. 37a. 1. Pracami konserwatorskimi, pracami restauratorskimi lub badaniami konserwatorskimi, 
prowadzonymi przy zabytkach wpisanych do rejestru albo na Listę Skarbów Dziedzictwa, kieruje osoba, 
która ukończyła studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie w zakresie konserwacji i 
restauracji dzieł sztuki lub konserwacji zabytków oraz która po rozpoczęciu studiów drugiego stopnia lub 
po zaliczeniu szóstego semestru jednolitych studiów magisterskich przez co najmniej 9 miesięcy brała 
udział w pracach konserwatorskich, pracach restauratorskich lub badaniach konserwatorskich, 
prowadzonych przy zabytkach wpisanych do rejestru, na Listę Skarbów Dziedzictwa, do inwentarza 
muzeum będącego instytucją kultury lub innych zabytkach zaliczanych do jednej z kategorii, o których 
mowa w art. 64 ust. 1.  
2. W dziedzinach nieobjętych programem studiów wyższych, o których mowa w ust. 1, pracami 
konserwatorskimi, pracami restauratorskimi lub badaniami konserwatorskimi, prowadzonymi przy 
zabytkach wpisanych do rejestru albo na Listę Skarbów Dziedzictwa, kieruje osoba, która posiada:  
1) świadectwo ukończenia szkoły średniej zawodowej oraz tytuł zawodowy albo wykształcenie średnie i 
dyplom potwierdzający posiadanie kwalifikacji zawodowych w zawodach odpowiadających danej 
dziedzinie lub  
2) dyplom mistrza w zawodzie odpowiadającym danej dziedzinie  
– oraz która przez co najmniej 4 lata brała udział w pracach konserwatorskich, pracach restauratorskich 
lub badaniach konserwatorskich, prowadzonych przy zabytkach wpisanych do rejestru, na Listę Skarbów 
Dziedzictwa, do inwentarza muzeum będącego instytucją kultury lub innych zabytkach zaliczanych do 
jednej z kategorii, o których mowa w art. 64 ust. 1.  
3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się do osób, które samodzielnie wykonują prace konserwatorskie, prace 
restauratorskie lub badania konserwatorskie, prowadzone przy zabytkach wpisanych do rejestru. 

 
b) posiadającą co najmniej 5-letnie doświadczenie w wykonaniu, kierowaniu lub 

nadzorowaniu prac konserwatorskich prowadzonych przy zabytkach wpisanych do 
rejestru zabytków, obejmujące: 
a. co najmniej dwie usługi dotyczące wnętrz zabytków nieruchomych wpisanych 

do rejestru zabytków, o wartości wykonanych, kierowanych lub nadzorowanych 
prac co najmniej 100.000,00 zł brutto w każdej z tych usług; 

b. co najmniej dwie usługi dotyczące zabytków ruchomych – obiektów sztuki 
sakralnej wpisanych do rejestru zabytków, o wartości wykonanych, kierowanych 
lub nadzorowanych prac 15.000,00 zł w każdej z tych usług. 

 
Użyte w treści punktu V.1 lit. b) ppkt b oraz w punkcie IX.2 zapytania ofertowego 
sformułowanie „zabytków ruchomych – obiektów sztuki sakralnej wpisanych do rejestru 
zabytków” należy rozumieć w ten sposób, iż dotyczy ono zabytków ruchomych w 
rozumieniu art. 3 pkt 3 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad 
zabytkami (tekst jednolity: Dz. U. z 2014r. poz. 1446 i późn. zm.), natomiast nie 
obejmuje innych zabytków wpisywanych do rejestru zabytków ruchomych, lecz nie 
mieszczących się w definicji określonej we wskazanym przepisie, tj. w szczególności 
nie obejmuje polichromii ściennych. 
 
Zamawiający dopuszcza wykazanie spełniania ww. warunku poprzez wskazanie osoby, 
która uzyskała wykształcenie i tytuły zawodowe, a także zdobyła doświadczenie 
zawodowe, o których mowa w art. 37a ustawy o ochronie zabytków i opiece nad 
zabytkami, poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, na zasadach określonych w art. 
37h tej ustawy. 

 
2) Nie podlega wykluczeniu z postępowania w związku z: 
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a) otwarciem wobec Wykonawcy likwidacji lub ogłoszeniem upadłości, 
b) zaleganiem z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne 

lub zdrowotne, 
c) powiązaniami, o których mowa w punkcie XIV.10 zapytania ofertowego, 
d) przedstawieniem, w wyniku zamierzonego działania, niedbalstwa lub lekkomyślności, 

informacji wprowadzających Zamawiającego w błąd, mogących mieć istotny wpływ na 
decyzje podejmowane przez Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia, 

e) bezprawnym wpływem lub próbą wpływu na czynności zamawiającego lub 
pozyskaniem informacji poufnych, mogących dać Wykonawcy przewagę w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia – jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia zaistnienia 
zdarzenia będącego podstawą wykluczenia, 

f) wzięciem udziału w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia przez 
Wykonawcę, jego pracownika lub osobę wykonującą pracę na podstawie umowy 
zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, chyba że 
spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób 
niż przez wykluczenie Wykonawcy z udziału w postępowaniu; 

g) zawarciem przez Wykonawcę z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu 
zakłócenie konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków 
dowodowych – jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia zaistnienia zdarzenia będącego 
podstawą wykluczenia, 

h) poważnym naruszeniem przez Wykonawcę w sposób zawiniony obowiązków 
zawodowych, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy Wykonawca w 
wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub 
nienależycie wykonał zamówienie, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą 
stosownych środków dowodowych – jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia zaistnienia 
zdarzenia będącego podstawą wykluczenia. 

 
Wykonawcy mogą ubiegać się wspólnie o udzielenie zamówienia. Zamawiający dokona oceny 
spełniania warunków udziału w postępowaniu przez Wykonawców składających wspólną 
ofertę z uwzględnieniem łącznego potencjału tych Wykonawców w zakresie doświadczenia i 
dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.  
 
UWAGA:  
Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie spełnia 
warunków udziału w postępowaniu, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub 
zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć 
negatywny wpływ na realizację zamówienia. 
 
Zamawiający umożliwi Wykonawcom podlegającym wykluczeniu z postępowania na 
podstawie punktu V.2 lit. d)-h) przedstawienie dowodów wskazujących, że podjęte przez 
Wykonawcę środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności lub że jego udział w 
przygotowaniu postępowania nie zakłóci konkurencji.  

 
 
VI. Oświadczenia i dokumenty wymagane od Wykonawców 
‘ 

1. Odpowiednio wypełniony i podpisany formularz ofertowy – zał. nr 2 do zapytania 
ofertowego; 

2. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,  w celu 
wykazania braku podstawy do wykluczenia określonej w punkcie V.2 lit. a) zapytania 
ofertowego, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania 
ofert (nie dotyczy osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej); 
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3. Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, obejmujący co 
najmniej osobę spełniającą wymagania określone w punktach V.1 zapytania ofertowego), 
z informacjami na temat kwalifikacji zawodowych tych osób, ich doświadczenia i 
wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych 
przez nie czynności oraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami;  
Wzór wykazu stanowi załącznik nr 3 do zapytania ofertowego. 

4. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w punkcie 2, składa 
dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub 
miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie 
ogłoszono upadłości – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 
składania ofert, 
Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje 
się dokumentów, o których mowa w punkcie 4, zastępuje się je dokumentem 
zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób 
uprawnionych do jego reprezentacji, złożone przed notariuszem lub przed organem 
sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego 
właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy – 
wystawionym nie wcześniej niż w odpowiednich terminach określonych w punkcie 4. 

 
VII. Opis sposobu przygotowania oferty 
 

1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, czytelnie oraz podpisana przez osoby 
uprawnione do reprezentowania Wykonawcy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem 
rejestracyjnym i wymogami ustawowymi. 

2. Zamawiający zaleca, aby podpis(y) złożony(e) na formularzu ofertowym umożliwiał(y) 
identyfikację osoby/osób, która(e) go złożyła(y), np. będzie uzupełniony pieczątką imienną lub 
kartą wzorów podpisów. 

3. Poprawki winny być umieszczone czytelnie oraz opatrzone podpisem jednej z osób 
uprawnionych do reprezentacji Wykonawcy. 

4. Dokumenty sporządzone w języku obcym składa się wraz z tłumaczeniem na język polski 
poświadczonym przez Wykonawcę.  

5. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.  
6. Wszelkie koszty związane z opracowaniem oferty ponosi składający ofertę. 
7. W przypadku składania oferty w formie papierowej zaleca się zszycie, zbindowanie, 

oprawienie lub złożenie oferty w innej formie uniemożliwiającej rozłączenie się kartek. 
 
VIII. Wymagania dotyczące wadium 
 

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 
 
IX. Opis kryteriów oceny ofert oraz sposobu wyboru najkorzystniejszej oferty 
 

Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem następujących kryteriów: 
 

1. Cena za całość przedmiotu zamówienia – 85% 
 

Oferta z najniższą ceną otrzyma 85 punktów, oferty z kolejnymi cenami otrzymają liczbę 
punktów obliczoną wg poniższego wzoru: 
 
cena oferty z najniższą ceną x 85 

cena badanej oferty  = liczba punktów 
 
 Podstawą oceny w tym kryterium będzie cena brutto zadeklarowana w formularzu ofertowym. 
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2. Doświadczenie osoby przewidzianej do realizacji zamówienia – inspektora nadzoru 

konserwatorskiego – 15%  
 

Ocenie podlegać będzie doświadczenie osoby przewidzianej do realizacji zamówienia – 
inspektora nadzoru konserwatorskiego, tj. liczba wykonanych przez wskazaną osobę usług 
polegających na wykonaniu, kierowaniu lub nadzorowaniu prac konserwatorskich dotyczących 
zabytków ruchomych – obiektów sztuki sakralnej wpisanych do rejestru zabytków, o wartości 
wykonanych, kierowanych lub nadzorowanych prac 15.000,00 zł w każdej z tych usług: 
 
Liczba wykonanych przez wskazaną osobę Liczba punktów 
Mniej niż 2 usługi spełniające ww. wymagania Oferta podlegająca odrzuceniu 
2 usługi spełniające ww. wymagania 0 pkt 
3-4 usługi spełniające ww. wymagania 5 pkt 
5-6 usług spełniających ww. wymagania 10 pkt 
7 lub więcej usług spełniających ww. wymagania 15 pkt 

 
Ocena oferty w tym kryterium nastąpi na podstawie wypełnionej przez Wykonawcę tabeli 
stanowiącej część formularza ofertowego (zał. nr 2 do zapytania ofertowego). 
  

Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans 
punktów w powyższych kryteriach. 

 
X. Opis sposobu obliczania ceny oferty 
 

1. Wykonawca otrzyma wynagrodzenie równe iloczynowi zadeklarowanej w ofercie 
zryczałtowanej stawki za jeden miesiąc pełnienia nadzoru konserwatorskiego nad pracami 
konserwatorskimi dotyczącymi wnętrza i wyposażenia jednego kościoła oraz faktycznej 
liczby miesięcy pełnienia nadzoru. Wynagrodzenie będzie wypłacane w częściach, za 
każdy miesiąc nadzoru. Na potrzeby wyłonienia oferty najkorzystniejszej, ocenie 
poddana zostanie cena ofertowa stanowiąca iloczyn zadeklarowanej w ofercie 
zryczałtowanej stawki za jeden miesiąc pełnienia nadzoru konserwatorskiego nad 
pracami konserwatorskimi dotyczącymi wnętrza i wyposażenia jednego kościoła 
oraz szacunkowej liczby miesięcy pełnienia nadzoru konserwatorskiego w 
odniesieniu do wszystkich kościołów, która wynosi 224.  

2. Zadeklarowana w formularzu ofertowym cena ofertowa musi obejmować wszystkie koszty 
związane z wykonaniem zamówienia w pełnym zakresie określonym w §1 ust. 4 wzoru 
umowy (załącznik nr 1 do zapytania ofertowego), w tym koszty udziału w rozliczeniu 
projektu oraz w kontroli na zakończenie realizacji projektu. Cena oferty musi zawierać 
wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia – zarówno wynikające wprost z 
opisu przedmiotu zamówienia, jak również w nim nie ujęte, a bez których nie można 
wykonać zamówienia.  

3. W przypadku skierowania do wykonywania zamówienia osób nie posługujących się biegle 
językiem polskim, Wykonawca zobowiązany jest zapewnić, w ramach wynagrodzenia 
określonego ust. 1, tłumacza przysięgłego z języka, którym dana osoba posługuje się 
biegle, na język polski. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić uczestnictwo tłumacza w 
każdej czynności, w której bierze udział osoba wymagająca jego powołania, w 
szczególności uczestnictwo w spotkaniach, w których niezbędna jest obecność tej osoby, 
jak również niezwłoczne, nie później niż w terminie 2 dni, dokonywanie przekładów 
wszelkich pism, wpisów, oświadczeń, notatek itp. sporządzanych przez tę osobę. 

4. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w złotych polskich. 
5. 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 doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, 
który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, 
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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. 

 
XI. Wzór umowy 
 

1. Wzór umowy stanowi załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.  
2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany postanowień umowy w stosunku 

do treści oferty, na warunkach opisanych we wzorze umowy. 
3. W przypadku wyboru oferty złożonej wspólnie, Wykonawcy składający taką ofertę 

ponoszą odpowiedzialność solidarną za wykonanie umowy. 
4. W przypadku skierowania przez Wykonawcę do realizacji przedmiotu zamówienia osoby 

nieposługującej się językiem polskim, do umowy zostają wprowadzone następujące 
postanowienia: 
W §4 dodane zostaną ust. 5-7 w następującym brzmieniu:  
5. Komunikacja z Zamawiającym w zakresie dotyczącym realizacji niniejszej umowy 

odbywa się w języku polskim. W przypadku skierowania do wykonywania zamówienia 
osób nie posługujących się biegle językiem polskim, Wykonawca zobowiązany jest 
zapewnić, w ramach wynagrodzenia określonego w §3 ust. 1 umowy, tłumacza 
przysięgłego z języka, którym dana osoba posługuje się biegle, na język polski. 
Wykonawca zobowiązany jest zapewnić uczestnictwo tłumacza w każdej czynności, w 
której bierze udział osoba wymagająca jego powołania, w szczególności uczestnictwo 
w spotkaniach, w których niezbędna jest obecność tej osoby, jak również niezwłoczne, 
nie później niż w terminie 2 dni, dokonywanie przekładów wszelkich pism, wpisów, 
oświadczeń, notatek itp. sporządzanych przez tę osobę. 

6. Termin, o którym mowa w ust. 5, może zostać przez Zamawiającego przedłużony na 
pisemny, uzasadniony wniosek Wykonawcy, w szczególności związany ze 
skomplikowanym charakterem lub znaczną objętością tekstu wymagającego 
tłumaczenia.  

7. W przypadku nienależytego wywiązywania się tłumacza przysięgłego z obowiązków, o 
których mowa w ust. 5, Zamawiającemu przysługuje prawo wezwania Wykonawcy do 
zmiany osoby tłumacza przysięgłego na inną osobę. 

W §5 ust. 1 dodane zostaną podpunkty g)-h) w następującym brzmieniu: 
g) nieprzekazania Zamawiającemu dokumentu tłumaczenia przysięgłego w terminie, o 

którym mowa w §4 ust. 5 umowy – w wysokości 0,1% wynagrodzenia netto 
określonego w §3 ust. 1 umowy za każdy dzień opóźnienia, 

h) niezapewnienia udziału tłumacza przysięgłego w spotkaniu z udziałem osoby 
wymagającej powołania tłumacza – w wysokości 1.000,00 zł za każdy taki 
przypadek. 

 
XII. Termin związania ofertą 
 

1. Termin związania ofertą ustala się na 30 dni od upływu ostatecznego terminu składania ofert. 
2. W toku niniejszego postępowania Zamawiający może jednokrotnie zwrócić się do 

Wykonawców o zgodę na przedłużenie terminu związania ofertą, maksymalnie o 60 dni. 
Zawiadomienie w tej sprawie przekazane zostanie w formie pisemnej prośby o wyrażenie 
zgody.  

3. Wykonawca może z własnej inicjatywy przedłużać termin związania ofertą. 
 
XIII. Termin i miejsce składania ofert 
 

Oferty należy złożyć w terminie do dnia 20.10.2017r. do godz. 10:00, w jeden z 
następujących sposobów: przesłać drogą elektroniczną (emailem) na adres 
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inwestycje@archpoznan.pl albo przesłać lub złożyć osobiście w budynku Kurii 
Metropolitalnej, ul. Ostrów Tumski 2, 61-109 Poznań. 
Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę . 

 
XIV. Dalsze czynności w postępowaniu 
 

1. Zamawiający wezwie jednokrotnie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli 
wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów albo którzy złożyli 
wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty zawierające błędy, do ich 
złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega 
odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie 
Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez 
Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane usługi 
wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin 
składania ofert. 
UWAGA: Zamawiający nie wezwie Wykonawców do złożenia lub uzupełnienia wykazu osób 
(załącznik nr 3 do zapytania ofertowego) w zakresie informacji stanowiących podstawę oceny 
oferty wg kryterium oceny ofert opisanego w punkcie IX.2 zapytania ofertowego, tj. informacji 
stanowiących treść oferty.  

2. Zamawiający dokona poprawienia w ofertach: 
a) oczywistych omyłek rachunkowych i pisarskich, 
b) innych omyłek polegających na niezgodności oferty z zapytaniem ofertowym, 

niepowodujących istotnych zmian w treści oferty, z zastrzeżeniem, iż poprawienie takiej 
omyłki będzie skuteczne, jeżeli Wykonawca w terminie 3 dni od dnia powiadomienia 
przez Zamawiającego o dokonaniu poprawienia omyłki wyrazi zgodę na jej poprawienie.  

Przy dokonywaniu poprawek Zamawiający będzie kierował się wykładnią pojęcia omyłki 
obowiązującą przy poprawianiu omyłek w rozumieniu art. 87 ust. 2 ustawy Prawo zamówień 
publicznych (odwołanie do przepisu art. 87 ust. 2 ustawy Pzp nie oznacza, iż przepisy tej 
ustawy mają zastosowanie w postępowaniu – odwołanie to ma na celu wyłącznie 
zapewnienie jednolitych i przejrzystych zasad poprawiania omyłek). Oferty zawierające 
omyłki, których nie można poprawić, będą podlegać odrzuceniu. 

3. W przypadku złożenia oferty budzącej wątpliwości co do rażąco niskiej ceny, Zamawiający 
przeprowadzi odpowiednie postępowanie mające na celu wyjaśnienie stwierdzonych 
wątpliwości. W przypadku potwierdzenia wątpliwości w wyniku tego postępowania oferta 
zostanie odrzucona. Przy ocenie, czy cena jest rażąco niska, Zamawiający będzie kierował 
się zasadami obowiązującymi przy wyjaśnianiu rażąco niskiej ceny na podstawie art. 90 ust. 
1-3 ustawy Pzp (odwołanie do przepisu art. 90 ustawy Pzp nie oznacza, iż przepisy tej 
ustawy mają zastosowanie w postępowaniu – odwołanie to ma na celu wyłącznie 
zapewnienie jednolitych i przejrzystych zasad ustalania, czy zaoferowana cena jest rażąco 
niska).  

4. Zamawiający dopuszcza możliwość wezwania Wykonawców do złożenia wyjaśnień treści 
złożonych ofert. Wyjaśnienia nie mogą prowadzić do zmiany treści oferty, z zastrzeżeniem 
przypadków wymienionych w punkcie 2. 

5. Jeżeli nie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty z powodu uzyskania przez dwie 
(lub więcej) oferty takiej samej liczby punktów na podstawie kryteriów określonych w punkcie 
VIII zapytania ofertowego, Zamawiający wybierze ofertę z najniższą ceną. W przypadku 
takich samych cen ofertowych, Zamawiający wezwie każdego z Wykonawców, którzy 
zaoferowali te ceny, do złożenia w określonym terminie dodatkowej oferty i na tej podstawie 
wybierze ofertę z najniższą ceną. 

6. Zamówienia w ramach Projektu nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym z 
Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie 
się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania 
zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego 
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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, 
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 w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 

Wykonawcy, wobec których zachodzi co najmniej jedno z ww. powiązań, zostaną wykluczeni 
z postępowania. 

7. Zamawiający odrzuci ofertę: 
a) złożoną przez wykonawcę wykluczonego z postępowania, tj. wykonawcę, wobec którego 

zachodzą podstawy wykluczenia określone w punkcie V.2 zapytania ofertowego, który nie 
wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub który złamał zakaz dotyczący 
konfliktu interesów określony w punkcie III zapytania ofertowego. 

b) sprzeczną z treścią zapytania ofertowego, 
c) zawierającą omyłki, których nie można poprawić, 
d) zawierającą rażąco niską cenę, 
e) nie obejmującą całości przedmiotu zamówienia, 
f) złożoną po upływie terminu składania ofert. 

8. Po dokonaniu oceny złożonych ofert pod względem zgodności z wymaganiami zapytania 
ofertowego, Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej zgodnie z przyjętymi 
kryteriami oceny ofert.  

9. Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej zostanie przekazane Wykonawcom drogą 
elektroniczną oraz zamieszczone na stronie internetowej. 

10. W przypadku uchylania się wykonawcy, którego oferta została wybrana, od zawarcia umowy 
przez okres dłuższy niż 7 dni kalendarzowych, Zamawiający jest uprawniony, wedle swego 
wyboru, do wyboru oferty najkorzystniejszej spośród pozostałych ofert lub zamknięcia 
postępowania bez dokonania wyboru oferty. 

11. Zamawiający unieważni postępowanie w przypadku: 
a) braku ofert niepodlegających odrzuceniu; 
b) gdy cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza 

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający będzie mógł 
zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty; 

c) nieprzyznania lub odebrania Zamawiającemu środków z Programu Operacyjnego 
Infrastruktura i Środowisko, które Zamawiający zamierzał  przeznaczyć na sfinansowanie 
zamówienia; 

d) w przypadku wystąpienia nieusuwalnej wady postępowania, polegającej na rażącym 
naruszeniu zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców, skutkującej 
ryzykiem uznania części lub całości wydatków poniesionych w wyniku zawarcia umowy z 
wykonawcą za niekwalifikowane; 

e) wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub 
wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej 
przewidzieć. 

 
XV. Opis sposobu porozumiewania się z Zamawiającym oraz przekazywania oświadczeń i 

dokumentów 
 

1. Zamawiający i Wykonawcy porozumiewają się pisemnie, za pomocą faksu na nr +48 61 851 
28 14 lub drogą elektroniczną: inwestycje@archpoznan.pl 

2. W przypadku porozumiewania się za pomocą faksu lub drogą elektroniczną, każda ze stron 
na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania faksu lub wiadomości 
elektronicznej. 
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3. Każdy Wykonawca ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zawartych w 
zapytaniu ofertowym i jego załącznikach. Pytania muszą być sformułowane w formie 
pisemnej i skierowane na adres Zamawiającego, faksem na numer wskazany w ust. 1 lub 
drogą elektroniczną na adres wskazany w ust. 1. Zamawiający udzieli wyjaśnień 
niezwłocznie, pod warunkiem, że pytanie wpłynęło do Zamawiającego nie później niż do 
końca dnia, w którym upływa połowa pierwotnego terminu składania ofert. 
Upublicznienie odpowiedzi na pytania Wykonawców nastąpi poprzez przekazanie ich 
wszystkim wykonawcom, którym przekazano zapytanie ofertowe oraz zamieszczenie na 
stronie internetowej Bazy Konkurencyjności, na której zamieszczono ogłoszenie o 
zamówieniu, bez ujawniania źródła zapytania. 

4. Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktów z Uczestnikami postępowania jest  
p. Edyta Moczulska. 

5. Godziny pracy Zamawiającego: od poniedziałku do piątku, w godz. 9.00 – 14.00. 
   
XVI. Informacje o formalnościach jakie powinny zostać dopełnione w celu zawarcia umowy 
 

1. W terminie wyznaczonym przez Zamawiającego należy zgłosić się w celu podpisania umowy. 
2. W przypadku wyboru oferty Wykonawców, którzy złożyli ofertę wspólnie, przed zawarciem 

umowy Zamawiający zastrzega sobie prawo zażądania umowy regulującej zasady współpracy 
tych Wykonawców, uwzględniającej podział czynności przy wykonywaniu zamówienia. 

3. Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
4. Jeżeli wybrany Wykonawca opóźnia się w wykonaniu którejkolwiek z czynności określonych w 

punkcie XVI, Zamawiający jednokrotnie wezwie pisemnie Wykonawcę do wykonania tych 
czynności w zakreślonym terminie. W przypadku bezskutecznego upływu tego terminu 
Zamawiający uzna, że Wykonawca uchyla się od podpisania umowy. 

5. Podpisanie umowy z wykonawcami, którzy złożyli ofertę wspólnie, zostanie poprzedzone 
dopisaniem do umowy klauzuli o odpowiedzialności solidarnej tych wykonawców za 
wykonanie zamówienia. 

 
XVII. Pozostałe informacje 
 
1. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym zapytaniu ofertowym mają zastosowanie przepisy 

Kodeksu cywilnego.  
3. Integralną częścią specyfikacji są następujące załączniki (do pobrania ze strony internetowej 

Zamawiającego – www.archpoznan.pl, zakładka Projekty): 
Zał. nr 1 Wzór umowy 
Zał. nr 2 Formularz ofertowy 
Zał. nr 3 Wzór wykazu osób 
 
 

 
  /---/ 

Ks. Waldemar Hanas 
Ekonom Archidiecezji Poznańskiej 


