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ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2021 z dnia 22.11.2021 

zgodnie z zasadą konkurencyjności 

Na przeprowadzenie prac remontowo-adaptacyjnych polegających na adaptacji kilku 

pomieszczeń i holu na 1 piętrze w przychodni Centrum Medyczne ARNICA w ramach 

projektu „Dzienny Dom Opieki Medycznej w Ciechanowie”, współfinansowanego ze 

środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. 

Numer projektu: 

RPMA.09.02.02-14-d526/19-00 

Nazwa zamawiającego 

„ARNICA Adam Olszewski i Wspólnik Spółka Jawna,  

ul. Amii Krajowej 18A, 06-400 Ciechanów,  

NIP: 5661981055, REGON: 142062258, KRS: 0000339913  

Tel: 23 / 673 25 77 

1. Termin składania ofert 

Termin składania ofert upływa w dniu 07.12.2021 o godz. 09.00 

2. Tryb udzielenia zamówienia 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w oparciu o zasadę 

konkurencyjności zgodną z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w 

ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 

Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. 

3. Miejsce i sposób składania ofert 

Baza Konkurencyjności: 

E-mail: ddom@arnica.pl  

W formie pisemnej za pośrednictwem poczty, e-mail, kuriera lub osobiście na adres: 

Biuro Projektu DDOM w Ciechanowie, ul. Gruduska 50, 06-400 Ciechanów od 

poniedziałku do piątku w godz. 08.00 – 16.00, ddom@arnica.pl 

 

Wiążąca jest data wpływu oferty do Zamawiającego. Oferty złożone po terminie nie będą 

rozpatrywane. 

mailto:ddom@arnica.pl
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4. Osoby do kontaktu w sprawie ogłoszenia 

Agnieszka Wajmer, Marta Gąsiorowska 

4. Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaltu w sprawie ogłoszenia   

Agnieszka Wajmer 797 715 623 

5. Skrócony opis przedmiotu zamówienia   

Przedmiotem zamówienia są prace remontowo-adaptacyjne na potrzeby utworzenia 

Dziennego Domu Opieki Medycznej w Ciechanowie, w budynku zlokalizowanym w 

przychodni Centrum Medycznego ARNICA w miejscowości Ciechanów 06-400, przy ul. 

Armii Krajowej 18A.                                

6. Kategoria ogłoszenia  

Roboty budowlane 

 

7. Opis przedmiotu zamówienia   

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie prac budowlanych polegająca na 

adaptacji kilku pomieszczeń i holu na I  piętrze w przychodni Centrum Medyczne 

ARNICA w ramach projektu pod tytułem „Dzienny Dom Opieki Medycznej w 

Ciechanowie” stanowiącego formę opieki skierowanej do osób niesamodzielnych, w 

szczególności do osób powyżej 65 r.ż., których stan zdrowia nie pozwala na 

pozostawanie wyłącznie pod opieką podstawowej opieki zdrowotnej i ambulatoryjnej 

opieki specjalistycznej, a jednocześnie nie wymaga całodobowego nadzoru lekarskiego i 

pielęgniarskiego realizowanego w trybie stacjonarnym” w budynku zlokalizowanym w 

Ciechanowie przy ul. Armii Krajowej 18 A. 

 

 

Opis prac remontowych zostanie przedstawiony w załączniku nr 7, który zawiera zakres 

wykonywanych prac. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie przez Wykonawcę 

materiałów równoważnych. Materiały użyte do wykonywania prac powinny posiadać 

aktualne atesty i dopuszczenia do stosowania. Za jakość wykonywanych robót oraz 

zastosowanych elementów i materiałów odpowiedzialny będzie Wykonawca robót.   

Kolorystykę i rodzaj wszelkich materiałów należy uzgodnić z Zamawiającym.  

W celu prawidłowego sporządzenia oferty zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji 

lokalnej obiektu oraz stanu faktycznego, aby zapoznać się ze stanem istniejącym i 

warunkami prac objętych przedmiotem zamówienia. Wizji lokalnej można dokonać 

w miejscu planowanych prac w dni robocze w godz. 12.00 do 16.00, w dniach od 

23.11.2021 do 30.11.2021 po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym z biurem 

projektu DDOM w Ciechanowie. 
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8. Nadzór i certyfikaty dotyczące prac budowlanych   

Wszelkie prace remontowo-adaptacyjne, wnętrzarskie i specjalistyczne powinny być 

wykonywane pod ścisłym nadzorem osób do tego upoważnionych. 

Wszystkie użyte do budowy i wykończenia wnętrz materiały powinny posiadać 

odpowiednie certyfikaty lub deklaracje zgodności, wydane przez odpowiednie, 

uprawnione instytucje, zezwalające na stosowanie ich w budownictwie na terenie Polski. 

Materiały budowlane muszą posiadać odpowiednie certyfikaty i znak bezpieczeństwa B. 

Wszystkie urządzenia zainstalowane w obiekcie muszą posiadać odpowiednie certyfikaty 

i świadectwa dopuszczenia do eksploatacji pod względem BHP z zachowaniem 

standardów europejskich.    

9. Kody CPV   

45000000-7 Roboty budowlane  

45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe 

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne 

 

 

10. Harmonogram realizacji zamówienia   

Planowana ocena ofert nastąpi 07.12.2021 r. o godz. 10.00 

Sporządzenie protokołu planowane jest na dzień 07.12.2021 godz. 15.00 

Planowany termin podpisania umowy:10.12.2021 lub nie później niż w ciągu 5 dni 

roboczych od daty otrzymania informacji o wyborze oferty.   

Planowane rozpoczęcie prac adaptacyjnych w dniu 11.12.2021  

Zakończenie prac adaptacyjnych najpóźniej w dniu 15.03.2022 r.     

Za termin wykonania zamówienia uznaje się termin podpisania protokołu zdawczo-

odbiorczego z wykonanych robót.    

11. Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności   

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają uprawnienia do 

wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek 

posiadania takich uprawnień do wykonania przedmiotu zamówienia.   

12. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełnienia   

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają niezbędną 

wiedzę do wykonania zamówienia oraz posiadają konieczne do wykonania zamówienia 

uprawnienia.    

1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności   

Wykonawca winien posiadać uprawnienia do prowadzenia działalności, zgodnej z 

przedmiotem zamówienia.   
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2) Niezbędne minimalne warunki ubiegania się o wykonanie zamówienia w ramach 

niniejszego zapytania ofertowego:   

Okres gwarancji na wykonane prace nie krótszy niż 24 miesięcy od daty odbioru 

końcowego przedmiotu umowy  

      3) Potencjał techniczny   

O wykonanie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponują 

potencjałem technicznym odpowiednim do wykonania przedmiotu zamówienia m.in:   

a) Oferent spełni wymagania formalne, jeśli wykaże, że posiada ubezpieczenie od 

odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z 

przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż złożona przez wykonawcę 

oferta.   

Warunki uznane zostaną za spełnione wówczas, gdy Wykonawca w dacie składania oferty 

złoży oświadczenie według załącznika nr 3.     

13. Wykluczenia 

 Z udziału w postępowaniu wyłączeni są oferenci, którzy powiązani są 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 czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury 

wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą, polegających w szczególności na:    

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,    

b) posiadaniu udziałów lub co najmniej 10% 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,   

e) pozostawaniu z wykonawcą w stosunku prawnym lub faktycznym mogącym budzić 

uzasadnione wątpliwości co do bezstronności stron tego stosunku.   

W związku z powyższym Oferent jest zobowiązany do wypełnienia i podpisania 

stosownego oświadczenia, stanowiącego załącznik do formularza ofertowego. Oferenci, 

którzy nie podpiszą ww. oświadczenia zostaną odrzuceni.  

14. Warunki zmiany umowy   

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany warunków umowy podpisanej z 

Wykonawcą zamówienia w wyniku przeprowadzonego postępowania, jeżeli spełniony 

zostanie, co najmniej jeden z poniższych warunków:   
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a. zmiana uzasadniona będzie sytuacją, której zamawiający, działając z należytą 

starannością, nie mógł przewidzieć,   

b. zmiana będzie korzystna dla zamawiającego,    

c. dopuszcza się zwiększenie lub zmniejszenie wartości zamówienia do 15% wartości 

zamówienia określonej pierwotnie w umowie,   

d. dopuszcza się wprowadzenie zmiany do umowy dotyczące realizacji dodatkowych 

dostaw, usług lub robót budowlanych od dotychczasowego wykonawcy, nieobjętych 

zamówieniem podstawowym, gdy zostaną spełnione następujące warunki,   

e. zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub 

technicznych, w szczególności dotyczących zamienności sprzętu, usług lub instalacji, 

zamówionych w ramach zamówienia podstawowego,  

f. w przypadku, gdy nastąpiła konieczność zmiany umowy spowodowanej 

okolicznościami, których zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł 

przewidzieć dopuszcza się zmianę wartości, która nie przekracza 50% wartości 

zamówienia określonej pierwotnie w umowie.   

Zmiany mogą dotyczyć w szczególności terminów realizacji zamówienia, terminów 

płatności, między innymi w przypadku wystąpienia warunków uzasadniających taką 

zmianę, spowodowanych niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi dla realizacji 

zamówienia, siłą wyższą, zmianą terminu realizacji zamówienia z powodu opóźnienia 

wykonawcy lub z powodu opóźnień innych wykonawców, przez których wykonanie 

zamówień jest warunkiem koniecznym dla realizacji niniejszego zamówienia oraz innych 

przyczyn, których zamawiający nie mógł przewidzieć.   

15. Oferta częściowa   

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Oferta musi 

obejmować wszystkie zadania.   

16. Opis sposobu przygotowania oferty 

 Oferta, wraz z niezbędnymi załącznikami, powinna być złożona w formie pisemnej, na 

ponumerowanych stronach, przez bazę konkurencyjności, droga mailową, pocztą 

tradycyjną, kurierem lub osobiście; decyduje data wpływu na adres:   

Biuro Projektu DDOM w Ciechanowie, ul. Gruduska 50  

06-400 Ciechanów, E-mail: ddom@arnica.pl  

w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Oferta na wybór wykonawcy prac remontowo-

adaptacyjnych na potrzeby utworzenia Dziennego Domu Opieki Medycznej w 

Ciechanowie, w budynku zlokalizowanym w przychodni Centrum Medycznego 

ARNICA w Ciechanowie, 06-400 przy ul. Armii Krajowej 18A.” 

mailto:ddom@arnica.pl
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Wszelkie kopie dokumentów znajdujące się wewnątrz oferty składanej w formie 

papierowej, winny być opatrzone:   

a.   zapisem „za zgodność z oryginałem” od strony …. do 

strony …. .,   

b.   datą,   

c. czytelnym podpisem osoby upoważnionej,   

d. pieczęcią firmową.   

Oferta musi zawierać następujące elementy:      

a. pełną nazwę, adres lub siedzibę Oferenta,    

b. cenę netto, cenę brutto, wysokość podatku VAT,   

c. termin ważności oferty (wymagany minimum 30 dni),    

d. termin wykonania zamówienia (realizacji umowy),    

e. zakres prac zgodny z opisem przedmiotu zamówienia,   

f. okres gwarancji i jej warunki (wymagany minimum 24 miesięczny okres gwarancji),   

g. oświadczenie, że Oferent zapoznał się z treścią zapytania ofertowego i nie wnosi do 

niego zastrzeżeń oraz przyjmuje warunki w nim zawarte,   

h. dokumenty wymienione w punkcie 12 wiedza i uprawnienia do niniejszego zapytania 

ofertowego.   

Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do 

zapytania ofertowego wraz z następującymi załącznikami:   

1. Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego – Oświadczenie o braku powiązań 

kapitałowych i osobowych z Zamawiającym.  

2. Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego – Oświadczenie o spełnieniu warunku 

udziału w postępowaniu.  

3. Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego – Klauzula informacyjna.  

4. Załącznik nr 6 do zapytania ofertowego – Wzór potwierdzenia złożenia oferty.  

5. Załącznik nr 8 do zapytania ofertowego – Oświadczenie Wykonawcy w zakresie 

spełniania obowiązków RODO. 

6. Aktualny wydruk z właściwego rejestru lub Centrum Ewidencji i Informacji o 

Działalności Gospodarczej. 

7. Zaświadczenie z US, potwierdzające, że oferent nie zalega z opłacaniem 

podatków. 

8. Zaświadczenie z ZUS potwierdzające brak zaległości w opłacaniu składek na 

ubezpieczenie społeczne. 

9. Załącznik nr 10 do zapytania ofertowego - Oświadczenie o dysponowaniu 

odpowiednim potencjałem technicznym, zasobami finansowymi oraz osobami 

zdolnymi do wykonania zamówienia. 

10. Załącznik nr 11 – Oświadczenie wykonawcy. 
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Cena musi uwzględniać wykonanie wszystkich prac i czynności oraz zawierać wszelkie 

koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.   

Wymagane jest złożenie wraz z ofertą wszelkich dokumentów mających znaczenie dla 

spełnienia niezbędnych warunków w ubieganiu się o zamówienie/zlecenie (referencji, 

protokołów zdawczoodbiorczych, protokołów odbioru robót). W szczególności 

określonych w punkcie 12 niniejszego zapytania ofertowego.    

Oferta wraz z załącznikami powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do 

reprezentacji i powinna zawierać ponumerowane strony. Złożenie oferty po terminie 

oraz w innej formie, skutkować będzie jej odrzuceniem. Oferty niekompletne nie będą 

podlegały ocenie. Nie dopuszcza się uzupełniania oferty. Jeden wykonawca może złożyć 

tylko 1 ofertę. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Wykonawca.   

17. Ocena oferty   

1) Kryteria oceny ofert wraz z informacją o wagach punktowych i procentowych 

danego kryterium oceny oferty a także opis sposobu przyznawania punktacji za 

spełnienie danego kryterium oceny ofert 

1. Zamawiający dokona oceny ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty, jedynie spośród 

ofert uznanych za ważne, które nie zostaną odrzucone i spełniają wymogi formalne. 

Ocenę i wybór zamawiający dokona w dniu 07.12.2021 r. 

2. Przy wyborze oferty Zamawiający kierować się będzie następującymi kryteriami: 

• cena - ranga procentowa 30 %, 

• termin realizacji - ranga procentowa 15 %, 

• gwarancja jakości i rękojmia - ranga procentowa 30 % 

• realizacji przedmiotu zamówienia poza godzinami pracy Centrum Medycznego tj. 

w godz. 21.00 – 06.00 - 25% (wykonywanie prac budowlanych w 

wyznaczonych godzinach, wynika z konieczności funkcjonowania CM 

ARNICA - przeciwdziałaniu COVID-19 z zachowaniem nieprzerwanej 

funkcjonalności) 

3. Punkty oferty zostaną zsumowane wg wzoru: 

Sof = Cof + Tof + GRof +Rof 

gdzie: 

Sof - suma punktów badanej oferty, 

Cof - ilość punktów uzyskanych za kryterium „cena”, 

Tof - ilość punktów uzyskanych za kryterium „termin realizacji przedmiotu 

zamówienia”, 

GRof - ilość punktów uzyskanych za kryterium „gwarancja jakości i rękojmia za 

wady”. 

Rof- ilość punktów uzyskanych za kryterium „realizacji przedmiotu zamówienia 

poza godzinami pracy Centrum Medycznego tj. w godz. 21.00 – 06.00” 
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4. W kryterium cena punkty zostaną obliczone według następującego wzoru:  

C of = (C min / C b) x 30 pkt. 

gdzie: 

Cof – ocena punktowa oferty w kryterium cena, 

C min – najniższa cena brutto (ogólna wartość zamówienia) spośród ważnych i 

nieodrzuconych ofert, 

C b – cena brutto oferty badanej. 

 

Obliczenia będą dokonywane w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku. 

5. W kryterium termin realizacji przedmiotu zamówienia punkty zostaną przyznane w 

następujący sposób: 

 

Parametry punktowe 

Termin realizacji przedmiotu zamówienie – do dnia: 31.12.2021 - 10 pkt. 

Termin realizacji przedmiotu zamówienie – po dniu: 01.01.2022 - 0 pkt. 

6. W kryterium gwarancja jakości i rękojmia za wady punkty zostaną przyznane w 

następujący sposób: 

 

Parametry punktowe 

Gwarancja jakości i rękojmia za wady na okres poniżej 24 m-cy: 0 pkt., 

Gwarancja jakości i rękojmia za wady na okres od 25 m-cy do 36 m-cy: 5 pkt., 

Gwarancja jakości i rękojmia za wady na okres powyżej 36 m-cy: 10 pkt. 

7. W kryterium realizacji przedmiotu zamówienia poza godzinami pracy Centrum 

Medycznego, punkty zostaną przyznane w następujący sposób: 

 

Parametry punktowe 

Realizacja przedmiotu zamówienie – w godz. 21.00 – 06.00 - 10 pkt. 

Realizacja przedmiotu zamówienie – w godz. 06.00 – 21.00 - 0 pkt. 

8. Wynik 

• za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą 

ilość punktów, 

• pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych 

punktów, 

• jeżeli dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i pozostałych 

kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z 

niższą ceną. 

Jeżeli po zastosowaniu powyższego kryterium nadal nie będzie możliwy wybór 

najkorzystniejszej oferty, zastosowane zostaną ostateczne negocjacje cenowe, w których 

wezmą udział wystawcy ofert. 

W przypadku konieczności przeprowadzenia negocjacji cenowych odbędą się one w dniu 

09.12.2021 o godz. 12.00 w Biurze Projektu DDOM w Ciechanowie ul. Gruduska 50. 
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OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERT 

1. Cena oferty będzie obliczona jako całkowita cena brutto (z obowiązującym 

podatkiem od towarów i usług VAT). 

2. Cena oferty powinna być obliczona jako suma iloczynów odpowiednich cen 

jednostkowych netto (z dokładnością do pełnych groszy, tj. dwóch miejsc po 

przecinku) i ilości poszczególnych pozycji przedmiotu zamówienia wymaganych 

przez Zamawiającego, powiększona o podatek VAT. 

3. Cena oferty będzie uwzględniać wszystkie zobowiązania i koszty związane z 

wykonaniem przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymaganiami. 

4. Ewentualne zniżki, upusty, rabaty itp. muszą być zawarte w cenie oferty. 

5. Cena oferty będzie wyrażona cyfrowo, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku 

(brutto). 

6. Cena oferty będzie określona w złotych polskich. Rozliczenia między Zamawiającym 

a Wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w walucie polskiej. 

 

18. Warunki unieważnienia postępowania 

 

 ARNICA Adam Olszewski i Wspólnik Sp. J.  zastrzega sobie prawo do unieważnienia 

postępowania w przypadku niespodziewanych okoliczności mających wpływ na realizację 

projektu (w szczególności harmonogramu działań) podając przy tym przyczynę tego 

unieważnienia.  

19. Dodatkowe informacje   

1. W ramach zamówienia nie ma możliwości składania ofert wariantowych.    

2. W ramach zamówienia nie ma możliwości składania ofert częściowych. 

3.   W przypadku, gdy Zamawiający uzna, iż wycena oferty zawiera rażąco niską cenę w 

stosunku do przedmiotu zamówienia, Zamawiający zwróci się do Wykonawcy z 

wnioskiem o wyjaśnienie w wyznaczonym terminie. Cenę uznaje się za rażąco niską, 

jeżeli jest niższa o co najmniej 30% od szacowanej wartości zamówienia lub średniej 

arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert. Zamawiający odrzuci ofertę 

Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z 

dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku 

do przedmiotu zamówienia.   

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji prawdziwości oferty dot. 

doświadczenia poprzez wgląd w referencje, potwierdzenia wykonania usługi lub inne 

dokumenty, które jasno potwierdzają wykazane doświadczenie i potencjał finansowy i 

techniczny.   
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5. Oferty złożone po terminie składania ofert, określonym w zapytaniu ofertowym, nie 

będą rozpatrywane.   

6. Zamawiający nie zwraca oferentom ofert złożonych w terminie.   

7. Wykonawca związany jest ofertą przez okres 30 dni od terminu złożenia oferty.    

8. Wszelkie rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą dokonywane będą w 

złotych polskich.    

9. Zapłata za zrealizowaną usługę nastąpi na podstawie sporządzonego przez 

Wykonawcę rachunku/faktury, maksymalnie w terminie 60 (sześćdziesięciu) dni od 

dnia doręczenia Zamawiającemu poprawnie sporządzonego rachunku/faktury, z takim 

zastrzeżeniem, że wystawienie rachunku nastąpi po podpisaniu protokołu 

odbioru/protokołu zdawczo- odbiorczego, dokumentującego zakończenie realizacji 

przedmiotu danego zamówienia.    

10. Termin zapłaty może być wydłużony, w przypadku nieotrzymania przez 

Zamawiającego transzy z Instytucji Pośredniczącej. Z tego tytułu nie należą się 

Wykonawcy żadne odsetki za zwłokę.   

11. Zamawiający przewiduje karę umowną w wysokości 0,1 % łącznego wynagrodzenia 

Wykonawcy za każdy dzień opóźnienia określony w umowie. Maksymalna wysokość 

kary umownej naliczona z powodu opóźnień wyniesie 50% łącznego wynagrodzenia 

Wykonawcy.    

12. Zamawiający przewiduje karę umowną w wysokości 10% łącznego wynagrodzenia 

Wykonawcy – w przypadku, gdy Wykonawca zrealizuje zlecenie w sposób niezgodny 

z postanowieniami umowy oraz bez zachowania należytej staranności.   

13. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania przez 

Zamawiającego do wysokości faktycznych strat jakie poniósł Zamawiający na skutek 

działania lub zaniechania Wykonawcy oraz pokrycia wszelkich kosztów poniesionych 

przez Zamawiającego w związku z tymi działaniami lub zaniechaniami.   

14. Zamawiający zastrzega sobie możliwość niezwłocznego odstąpienia od umowy przez 

Zamawiającego w przypadku naruszenia przez Wykonawcę warunków podpisanej 

umowy.   

15. Niniejsze zapytanie ofertowe nie jest zamówieniem i otrzymane od Oferentów oferty 

nie powodują powstania żadnych zobowiązań pomiędzy stronami zapytania.   

16. O ewentualnym wybraniu oferty, oferenci zostaną poinformowani i zaproszeni do 

podpisania umowy.   

17. Nie dopuszcza się uzupełniania ofert.   

18. Zamawiający dopuszcza udzielenie wybranemu wykonawcy zamówień 

uzupełniających na usługi lub roboty budowlane polegające na powtórzeniu 

podobnych usług lub robót budowlanych w okresie do 3 lat od udzielenia zamówienia 

podstawowego.    

19. Zamawiający może wypłacić Wykonawcy zaliczkę do 20% wartości zamówienia o ile 

Wykonawca przedłoży stosowne dokumenty (faktura zaliczkowa). Wykonawca 

powinien złożyć fakturę zaliczkową w terminie 7 dni od daty podpisania umowy, 



 

 
Projekt „Dzienny Dom Opieki Medycznej w Ciechanowie” realizowany jest przez ARNICA Adam Olszewski ii Wspólnik Sp. J. w terminie 01.10.2021 – 

30.09.2023. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach IX. Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, 

Działania 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej Poddziałanie 9.2.2. Zwiększenie dostępności usług zdrowotnych w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. 

 

faktura zaliczkowa zostanie opłacona przez zamawiającego w terminie 7 dni od daty 

złożenia. 

 Załączniki:  

1. Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego – Formularz ofertowy  

2. Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego – Oświadczenie o braku powiązań 

kapitałowych i osobowych z Zamawiającym,  

3. Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego – Oświadczenie o spełnieniu warunku udziału 

w postępowaniu,  

4. Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego – Klauzula informacyjna,  

5. Załącznik nr 5 do zapytania ofertowego - Istotne postanowienia umowy - wzór umowy 

6. Załącznik nr 6 do zapytania ofertowego – Wzór potwierdzenia złożenia oferty  

7. Załącznik nr 7 do zapytania ofertowego - Opis prac remontowo-adaptacyjnych  

8. Załącznik nr 8 do zapytania ofertowego – Oświadczenie Wykonawcy w zakresie 

spełniania obowiązków RODO 

9. Załącznik nr 9 do zapytania ofertowego – Przedmiar robót 

10. Załącznik nr 10 do zapytania ofertowego - Oświadczenie o dysponowaniu 

odpowiednim potencjałem technicznym, zasobami finansowymi oraz osobami 

zdolnymi do wykonania zamówienia 

11. Załącznik nr 11 – Oświadczenie wykonawcy 
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