
 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR ZO-2/2019 
Zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000  Euro  

– art. 4 pkt. 8 ustawy PZP 
 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia, prowadzonym w trybie zapytania ofertowego zgodnie z zasadą 
konkurencyjności na wykonanie Projektu wnętrz z zestawieniem sprzętu i wyposażenia wraz z projektem 

instalacji i rozwiązań niskoprądowych ze szczególnym uwzględnieniem multimediów oraz urządzeń 
specjalistycznych dedykowanych bibliotekom dla Publicznej Biblioteki Pedagogicznej Książnicy Pedagogicznej 

im. Alfonsa Parczewskiego z siedzibą w  Kaliszu przy  ul. Południowej 62. 
 
Znak zamówienia ZO-2/2019 

Tytuł projektu Projekt wnętrz z zestawieniem sprzętu i wyposażenia wraz z projektem instalacji i 
rozwiązań niskoprądowych ze szczególnym uwzględnieniem multimediów oraz 
urządzeń specjalistycznych dedykowanych bibliotekom dla Publicznej Biblioteki 
Pedagogicznej Książnicy Pedagogicznej im. Alfonsa Parczewskiego z siedzibą w  
Kaliszu przy  ul. Południowej 62 

Zadania Szczegółowo opisane w zał. 4 pn. WYTYCZNE I WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO 
 

Definicje Użyte w treści niniejszego zapytania ofertowego określenia oznaczają: 
1) ZO – zapytanie ofertowe; 
2) Siedziba – adres Zamawiającego wskazany w pkt 1 ZO; 
3) Wykonawca - osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną 

nieposiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia, 
złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia; 

4) Zamawiający – podmiot określony w pkt 1 ZO; 

CPV 71221000-3 

1. Nazwa oraz adres 
Zamawiającego 

Województwo Wielkopolskie , al. Niepodległości  34 ; 61-714 Poznań NIP 778 14 36 888; 
Publiczna Biblioteka Pedagogiczna Książnica Pedagogiczna  im. Alfonsa  Parczewskiego, 
ul. Południowa 62;62-800 Kalisz  
biblioteka@kp.kalisz.pl 

2. Tryb udzielania 
zamówienia 

2.1. Postępowanie prowadzone  jest  w  trybie zapytania  ofertowego - Zamówienie, 
którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000  
Euro – art. 4 pkt. 8 ustawy PZP 

3. Tryb publikacji 
ogłoszenia o 
zamiarze udzielenia 
zamówienia oraz 
tryb ogłoszenia 
wyników 
postępowania 

3.1. Ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia publicznego zostało opublikowane na 
stronie internetowej Zamawiającego : www.kp.kalisz.pl. 

3.2. Wyniki postępowania zostaną przesłane do wszystkich Wykonawców, którzy złożyli 
ofertę. Informacja o wynikach postępowania zostanie przesłana drogą elektroniczną, 
na adres e-mail wskazany w formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do ZO. 
 

 

4. Przedmiot 
zamówienia 

4.1. Przedmiotem zamówienia jest:  

Projekt wnętrz z zestawieniem sprzętu i wyposażenia wraz z projektem instalacji i 
rozwiązań niskoprądowych ze szczególnym uwzględnieniem multimediów oraz 
urządzeń specjalistycznych dedykowanych bibliotekom dla Publicznej Biblioteki 
Pedagogicznej Książnicy Pedagogicznej im. Alfonsa Parczewskiego z siedzibą w  
Kaliszu przy  ul. Południowej 62.  
Zestawienie sprzętu i wyposażenia.  
Wykonanie przedmiarów. 
Wykonanie kosztorysów inwestorskich. 
4.2. Wykonanie przedmiotu zamówienia obejmuje zakres rzeczowy określony szczegółowo 

w następującej dokumentacji : 
4.2.1. Wytyczne i wymagania zamawiającego – Załącznik nr 4 do ZO, 
4.2.2. Projekt  budowlany  i wykonawczy dla  którego  wydano  pozwolenie  na  

budowę nr 452/18 z dnia 04.09.2018r 
4.3. W ramach wykonywania obowiązków Wykonawca ma obowiązek utrzymywania 

regularnych kontaktów z Zamawiającym za pośrednictwem poczty elektronicznej, 
rozmów telefonicznych oraz bezpośrednich spotkań. 

5. Termin realizacji 
zamówienia 

5.1. Zakończenie realizacji przedmiotu umowy nastąpi najpóźniej w terminie 3 miesięcy od 
podpisania umowy.. 

6. Opis sposobu 
przygotowania 
oferty 

6.1. Wykaz dokumentów składających się na ofertę 
6.1.1. wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz ofertowy - załącznik nr 1 

do ZO; 



 

 

6.1.2. wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz oświadczenia 
Wykonawcy - załącznik nr 2 do ZO;  

6.1.3. wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz cenowy – załącznik nr 3 
do ZO; 

6.1.4. prawidłowo wypełnione załączniki oraz wszystkie wymagane dokumenty i 
oświadczenia wymienione w niniejszej specyfikacji. 

6.2. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej; 
6.3. Oferta musi być sporządzona w języku polskim i napisana czytelnie; 
6.4. Treść oferty musi odpowiadać ZO; 
6.5. Dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem 

przez Wykonawcę. 
6.6. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, kopie 

dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy są poświadczane za zgodność z 
oryginałem przez Wykonawców. 

6.7. Jeżeli zasady reprezentacji Wykonawcy nie wynikają z odpisu z właściwego rejestru 
wymagane jest załączenie aktualnego dokumentu lub jego poświadczonej kopii za 
zgodność z oryginałem przez uprawnionego przedstawiciela do reprezentowania 
Wykonawcy, z którego wynikać będzie uprawnienie do składania podpisów w imieniu 
Wykonawcy.  

6.8. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby 
(osób) podpisującej ofertę. 

6.9. Ofertę należy zszyć, zbindować, oprawić lub złożyć w innej formie uniemożliwiającej 
rozsypanie się kartek. 

6.10. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 
6.11. Oferty składa się w jednym egzemplarzu. 
6.12. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty. 
6.13. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 
6.14. Opakowanie i oznakowanie oferty: 

Oferty należy składać w formie pisemnej w zamkniętej kopercie zawierającej pełną 
nazwę i adres Zamawiającego oraz opisanej w następujący sposób – „Oferta na 

zapytanie ofertowe nr ZO-2/2019 Nie otwierać do dnia 10.07.2019 do godz. 14:00 

7. Okres związania 
ofertą 

7.1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni; 
7.2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

8. Termin i miejsce 
składania ofert 

8.1. Oferty należy składać do dnia  10.07.2019 do godz. 12:00; 

8.2. Oferty należy składać wyłącznie w wersji papierowej w Publicznej Bibliotece 
Pedagogicznej Książnicy Pedagogicznej w  Kaliszu przy  ul. Południowej 62, w 
Sekretariacie I piętro, pokój 11. 

8.3. Oferty przesłane pocztą będą rozpatrywane przez Zamawiającego jeżeli wpłyną przed 
upływem wymaganego terminu składania ofert; 

8.4. Oferta złożona po terminie będzie zwrócona Wykonawcy bez rozpatrzenia. 

9. Termin i miejsce 
otwarcia kopert 

9.1. Otwarcie kopert nastąpi dnia 10.07.2019 o godz. 14:00 w Publicznej Bibliotece 
Pedagogicznej Książnicy Pedagogicznej w  Kaliszu przy  ul. Południowej 62 w 
sali 10 I piętro. 

9.2. Otwarcie kopert jest jawne; 
9.3. Przed otwarciem kopert Zamawiający ogłosi maksymalną kwotę, jaką zamierza 

przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego Zamówienia; 
9.4. Podczas otwierania kopert z ofertami Zamawiający ogłosi nazwy Wykonawców oraz 

kryteria wyboru ofert. 

10. Informacje o 
sposobie 
porozumiewania się 
Zamawiającego z 
Wykonawcami oraz 
przekazywania 
oświadczeń lub 
dokumentów, a 
także wskazanie 
osób uprawnionych 
do porozumiewania 
się z Wykonawcami 

10.1. Osobami odpowiedzialnymi do komunikowania się z Wykonawcami są: 
10.1.1. W sprawach merytorycznych: Jerzy Matyjasz – Kierownik ds. gospodarczych 
10.1.2. W sprawach procedury udzielania zamówienia: Jerzy Matyjasz – Kierownik ds. 

gospodarczych 
10.2. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania z udziałem potencjalnych 

Wykonawców. 
10.3. Każdy Wykonawca ma prawo zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o 

wyjaśnienie treści zawartych w ZO. 
10.4. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz pytania i informacje Wykonawcy 

przekazują w jednej z następujących form: 

10.4.1. Pisemnie na adres Publicznej Biblioteki Pedagogicznej Książnicy 
Pedagogicznej w  Kaliszu przy  ul. Południowej 62, 

10.4.2. Drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany w pkt. 1 ZO. 
10.5. Wszelką korespondencję dotyczącą niniejszego postępowania należy kierować do 

Zamawiającego z zapisem w nagłówku: „Dotyczy zamówienia nr ZO-2/2019 
10.6. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz pytania i informacje przekazane drogą 

elektroniczną uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata 



 

 

przed upływem terminu. 
10.7. Korespondencja przesłana drogą elektroniczną po godzinach urzędowania zostanie 

zarejestrowana w następnym dniu pracy Zamawiającego w godzinach urzędowania.  
10.8. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz pytania i informacje składane zarówno 

przez Wnioskodawcę jak i przez Zamawiającego sporządzane będą w języku polskim.  
10.9. W przypadku, gdy Wykonawca przekłada wraz z ofertą dokumenty sporządzone w 

języku innym niż polski, Zamawiający wymaga aby były one przetłumaczone na język 
polski przez tłumacza przysięgłego. 

10.10. Zamawiający nie udziela żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy 
odpowiedzi na pytania kierowane przez Wykonawców. Możliwe zapytania powinny 
być przedstawiane w formie pisemnej. 

10.11. Zamawiający udzieli wyjaśnień wszystkim zainteresowanym, pod warunkiem, że 
wniosek o wyjaśnienie treści ZO wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca 
dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 

11. Badanie i ocena ofert 11.1. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej. 
11.2. Treść oferty musi odpowiadać treści ZO. 
11.3. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień 

dotyczących treści złożonych ofert oraz oświadczeń lub dokumentów wymienionych w 
pkt. 15 ZO. 

11.4. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli: 
11.4.1. jej treść nie odpowiada treści ZO; 
11.4.2. jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o 

zwalczaniu nieuczciwej konkurencji; 
11.4.3. zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia  
11.4.4. została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia; 
11.4.5. zawiera błędy w obliczeniu ceny; 

12. Opis sposobu 
obliczenia ceny 

12.1. Cena oferty, za całość zamówienia, jest ceną ryczałtową i musi być podana cyfrowo z 
wyodrębnieniem podatku VAT. Cena oferty winna być obliczona i zapisana zgodnie z 
formularzem ofertowym i formularzem cenowym 

12.2. Cena ofertowa = cena netto + podatek vat.  
12.3. Cena netto zawarta w formularzu ofertowym jest sumą cen netto z formularza 

cenowego za poszczególne rodzaje robót. 
12.4. Brak wyceny pozycji w formularzu cenowym spowoduje odrzucenie oferty. 
12.5. Jeżeli cena netto podana cyfrowo w formularzu ofertowym nie odpowiada cenie netto 

podanej cyfrowo w formularzu cenowym jako suma cen netto wszystkich pozycji 
formularza cenowego, przyjmuje się za prawidłową podano cenę netto w formularzu 
cenowym wynikającą z sumowania wszystkich pozycji formularza cenowego. 

Cena podana w formularzu ofertowym przez Wykonawcę jest ceną ryczałtową i obejmuje 
wszystkie koszty i opłaty realizacji przyszłej umowy w tym ewentualne koszty uzgodnień z 
autorami dzieła pierwotnego tj. dokumentacji projektowej wielobranżowej w zakresie 
rozwiązań podstawowych pod nazwą „Adaptacja pomieszczeń hali na potrzeby magazynu 
Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Kaliszu”, dla którego wydano pozwolenie na budowę  
nr 452/18 z dnia 04.09.2018r 
12.6. W cenie oferty należy wliczyć wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia. 
12.7. Podatek VAT należy naliczyć zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od 

towarów i usług (tekst jednolity Dz. U. z  2018 r., poz. 2174 ze zmianami).  
12.8. Jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku 

podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w 
zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu 
oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, 
który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

12.9. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w walucie polskiej 
(złoty polski). 

12.10. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych. 

13. Opis kryteriów, 
którymi 
Zamawiający będzie 
się kierował przy 
wyborze ofert wraz z 
podaniem znaczenia 
tych kryteriów i 
sposobu oceny  ofert 

13.1. Do wyboru oferty przyjmuje się najkorzystniejszy bilans poniższych składników: 
13.1.1. najniższa cena (C) – waga 95%; 
13.1.2. okres gwarancji i rozszerzonej rękojmi (G) – waga 5%; 

13.2. Opis sposobu oceny ofert: 
13.2.1. Oferta, która będzie zawierała najniższą cenę uzyska maksymalną ilość 

punktów w tym kryterium, natomiast pozostałe oferty odpowiednio mniej 
punktów wg następującego wzoru: 

 
C = C min / C ofer. X 95 pkt.,   gdzie : 
C - ilość punktów przyznana danej ofercie, 
C min - najniższa cena brutto wynikająca ze złożonych ofert, 



 

 

C ofer. - cena brutto badanej oferty, 
przy czym wysokość ceny Wykonawca określa w formularzu ofertowym 
(załącznik nr 1) i formularzu cenowym (załącznik nr 3). 

13.2.2. Oferta złożona przez Oferenta, który udzieli najdłuższego okresu gwarancji i 
rozszerzonej rękojmi usunięcia usterek i wad wykonanych prac uzyska 
maksymalną ilość punktów w tym kryterium, natomiast pozostałe oferty 
odpowiednio mniej punktów wg następującego wzoru: 

 
G = G ofer. / G max. X 5 pkt.,   gdzie: 
G - ilość punktów przyznana danej ofercie za kryterium „okres gwarancji i 
rękojmi”, 
G ofer. – okres gwarancji i rękojmi udzielony przez Oferenta 
G max – najdłuższy okres gwarancji rękojmi wynikający ze złożonych ofert, 
przy czym okres gwarancji rękojmi Oferent określa w formularzu ofertowym 
(załącznik nr 1. 
Zamawiający wymaga minimum 3 lat gwarancji i rozszerzonej rękojmi, jednak 

nie więcej niż 6 lat. Każda oferta zawierająca okres gwarancji i rozszerzonej 

rękojmi niższa niż 3 lata lub dłuższa niż 6 lat będzie podlegała odrzuceniu.  
13.3. Wybrana zostanie oferta, która po zsumowaniu ocen cząstkowych C i G uzyska 

największą liczbę punktów.  

14. Warunki udziału w 
postępowaniu oraz 
opis dokonywania 
oceny spełniania 
tych warunków 

14.1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia mogą brać udział Wykonawcy, którzy w 
ciągu ostatnich 5 latach wykonali minimum 3 projekty wnętrz dla budynków 
użyteczności publicznej, w tym minimum 1 dla bibliotek oraz wykażą, że nie podlegają 
wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia i spełniają warunki dotyczące: 
14.1.1. posiadania uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, 

jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, 
14.1.2. posiadania wiedzy i doświadczenia,  
14.1.3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym, parkiem maszynowym 

oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 
14.1.4. sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 

14.2. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków. 
14.2.1. Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek dotyczący posiadania 

uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli złoży 
oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia - załącznik nr 2 do ZO. 

14.2.2. Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek dotyczący posiadania 
wiedzy i doświadczenia, jeżeli złoży oświadczenie o spełnieniu warunków 
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia- załącznik nr 2 do ZO. 

14.2.3. Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek dotyczący dysponowania 
odpowiednim potencjałem technicznym oraz parkiem maszynowym jeżeli 
złoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia- załącznik nr 2 do ZO. 

14.2.4. Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek dotyczący sytuacji 
ekonomicznej i finansowej, jeżeli złoży oświadczenie o spełnieniu warunków 
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia- załącznik nr 2 do ZO.. 

14.2.5. Zamawiający uzna, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania o 
udzielenie zamówienia, jeżeli złoży oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu 
oraz przedstawi dokumenty wymienione w pkt. 15 ZO. 

14.3. Z postępowania wyklucza się: 
14.3.1. Wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość 

ogłoszono; 
14.3.2. osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w 

związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko 
prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko 
środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi 
gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści 
majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w 
zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie 
przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

14.3.3. spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo 
popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, 
przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, 
przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo 
przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu 
osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub 



 

 

przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu 
popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

14.3.4. spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano 
za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie 
zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę 
zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, 
przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo 
popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo 
skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku 
mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

14.3.5. spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których 
komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w 
związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko 
prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko 
środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi 
gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści 
majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w 
zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie 
przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

14.3.6. osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego 
prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z 
postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom 
osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, 
przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu 
lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a 
także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej 
grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub 
przestępstwa skarbowego; 

14.3.7. podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o 
zamówienia na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów 
zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary; 

14.3.8. Wykonawców, którzy wykonywali bezpośrednio czynności związane z 
przygotowaniem prowadzonego postępowania lub posługiwali się w celu 
sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, 
chyba że udział tych Wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej 
konkurencji; 

14.3.9. Wykonawców, w których osoby uprawnione do zaciągania zobowiązań w 
imieniu Zamawiającego lub Zamawiający: 
a) Uczestniczy w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; 
b) Posiada co najmniej 10% udziałów lub akcji; 
c) Pełni funkcję członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 

pełnomocnika; 
d) Pozostają 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. 

14.3.10. Wykonawców, którzy złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub 
mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania; 

14.3.11. Wykonawców, którzy nie wykazali spełniania warunków udziału w 
postępowaniu. 

15. Wykaz oświadczeń i 
dokumentów, jakie 
ma dostarczyć 
Wykonawca w celu 
potwierdzenia 
spełniania 
warunków udziału w 
postępowaniu 

15.1. W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia, o których mowa w pkt. 14.1 ZO, Zamawiający żąda 
dostarczenia oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia (oświadczenie zawarto w formularzu załącznik nr 2 do ZO). 

15.2. W celu wykazania, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania o 
udzielenie zamówienia na podstawie pkt. 14.3. ZO, Zamawiający żąda dostarczenia  
oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie 
zamówienia (oświadczenie zawarto w formularzu – załącznik nr 2 do ZO). 

16. Informacje o 
formalnościach, jakie 
powinny zostać 
dopełnione po 
wyborze oferty w 
celu zawarcia 
umowy w sprawie 
zamówienia 

16.1. Wybrany Wykonawca zostanie poinformowany o terminie i miejscu podpisania 
umowy. 

16.2. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży ofertę najkorzystniejszą 
z punktu widzenia kryteriów przyjętych w ZO. 

 



 

 

17. Unieważnienie 
postępowania 

17.1. Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia w szczególności 
jeżeli: 
17.1.1. Cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa 

maksymalną kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na 
sfinansowanie Zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę 
do ceny najkorzystniejszej oferty; 

17.1.2. Wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie 
postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego, 
czego nie można było wcześniej przewidzieć. 

18. Pozostałe informacje 18.1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym ZO zastosowanie mają przepisy ustawy 
Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 459 ze zmianami). 

18.2. Integralną częścią ZO są następujące załączniki: 
18.2.1. Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy; 
18.2.2. Załącznik nr 2 – Oświadczenia Wykonawcy; 
18.2.3. Załącznik nr 3 – Formularz cenowy 
18.2.4. Załącznik nr 4 – Wytyczne i wymagania zamawiającego 
18.2.5. Załącznik nr 5 – Projekt umowy 
18.2.6. Załącznik nr 6 – Projekt budowlany (Zakładka Dokumentacja do pobrania ze 

strony: https://www.kp.kalisz.pl/html/rozbudowa3.html) 
18.2.7. Załącznik nr 7 – Projekt wykonawczy (Zakładka Dokumentacja do pobrania ze 

strony: https://www.kp.kalisz.pl/html/rozbudowa3.html) 
 

 
 
Kalisz, dnia 05.07.2019 r.   
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