
 
 

   

              
 

 

Morzyczyn, 2022-03-23 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

 

Koło Gospodyń Wiejskich Morzyczyn-Zieleniewo (zwana dalej „Zamawiającym”) zwraca się do Państwa 

z prośbą o złożenie oferty na zadanie pn.:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 

„Utworzenie obiektu pełniącego funkcje kulturalne w zaadoptowanym budynku w Morzyczynie  

gm. Kobylanka” 

 

I. Zamawiający: 

 

Koło Gospodyń Wiejskich Morzyczyn-Zieleniewo 
Morzyczyn ul. Oświaty 1 
73-108 Kobylanka 
Tel. 691262707 
NIP: 8542427437 REGON: 382944788 

 

 
II. Przedmiot zamówienia: 

Adaptacja obiektu niemieszkalnego i przeznaczenie go na wykonywanie działalności kulturalnej  

 

III. Zakres zamówienia: 

Wykonanie zakresu rzeczowego: roboty budowlane, roboty sanitarne, roboty elektryczne -  zgodnie z 

przedmiarem stanowiącym załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.  

do zapytania 

 

IV. Gwarancja:  

Wykonawca na wykonany przedmiot zamówienia musi udzielić minimum 24 miesięcznej gwarancji i 
rękojmi, licząc od dnia odbioru końcowego przedmiotu zamówienia i podpisanego (bez uwag) 
protokołu odbioru końcowego prac. 
 

V. Termin realizacji zamówienia: 

Wykonanie prac budowlanych nie później niż do 30 czerwca 2022 r. 

VI. Kryteria oceny ofert:  

Przy wyborze oferty najkorzystniejszej, Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami: 

 

L.p. 

 

Kryterium 

Znaczenie 

procentowe 

kryterium 

Maksymalna ilość 

punktów jakie może 

otrzymać oferta 

za dane kryterium 

1) Cena oferty („C”) 100% 100 punktów 

Wartość punktowa oferty = wartość punktowa „C”  

ad. 1)   Sposób obliczenia punktów dla kryterium cena oferty (C) – maksymalnie 100 pkt : 

W powyższym kryterium największą liczbę punktów uzyska oferta z najniższą ceną (brutto). 

Punkty zostaną przyznane zgodnie z następującym wzorem:   

liczba punktów C = (Cmin / Cbad) x100 

gdzie:          

Cmin – najniższa cena brutto spośród ofert 

Cbad – cena 



 
 

   

 

VII. Opis sposobu obliczenia ceny:  

1. Cenę należy wyliczyć na podstawie wszystkich dostarczonych do zapytania ofertowego 
dokumentów. 

2. Cena oferty musi uwzględniać wartość podatku od towarów i usług VAT, innych opłat i podatków, 
opłat celnych, kosztów pierwotnej legalizacji. Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty związane 
z realizacją przedmiotu zamówienia. Cenę należy podać  w złotych polskich w postaci 
cyfrowej i słownej. Podana cena oferty jest ceną ryczałtową i musi obejmować wszystkie 
koszty związane z realizacją przedmiotu umowy.  

3. Sposób przedstawienia ceny w formularzu ofertowym: 
a) Cena za wykonanie całości przedmiotu zamówienia bez podatku VAT (netto)   ....................zł 
(słownie: ..................zł), powiększona o podatek VAT, którego stawka wynosi ...........%, tj. wartość 
VAT w wysokości ................. zł (słownie: ...........zł), to jest łącznie należność ryczałtowa (brutto) za 
wykonanie całości przedmiotu zamówienia w wysokości    ............ zł (cena oferty)  (słownie: 
....................zł) 
 

VIII. Termin i sposób składania ofert 
 

1. Ofertę należy złożyć zgodnie z formularzem ofertowym będącym załącznikiem nr 1 do zapytania 
ofertowego do 6 kwietnia 2022 r., godz. 24.00. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę.  
 

2. Ofertę należy złożyć : 
a) pocztą elektroniczną na adres: nowinska@poczta.fm , jako skan podpisanych dokumentów 

lub 
b) pocztą tradycyjną na adres: Koło Gospodyń Wiejskich Morzyczyn- Zieleniewo, Zieleniewo ul. 

Ks. J. Popiełuszki 24, 73-108 Kobylanka (aby spełnić warunek terminu liczy się  data nadania listu) 
 

3. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 
 

4. Oferta musi być napisana w języku polskim, powinna być sporządzona czytelnie - komputerowo lub 
ręcznie, w sposób uniemożliwiający łatwe usunięcie zapisów oraz podpisana przez osobę 
upoważnioną do reprezentowania firmy na zewnątrz. 
 
 

IX. Warunki przyszłej umowy: 

Warunki przyszłej umowy, zostały określone we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 2                            

do zapytania ofertowego.  

 

 

X. Inne informacje 

1. Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami                            

jest Przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich Morzyczyn-Zieleniewo Ewa Nowińska tel.  691 262 

707  mail: nowinska@poczta.fm   

2. Oferenci zostaną powiadomieni o wynikach rozstrzygnięcia zapytania mailowo lub telefonicznie. 

3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość nie złożenia zamówienia w przypadku,  kiedy wartość oferty 

przekroczy wartość przeznaczonych na to zadanie środków. 

4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez  podania przyczyny.  

5. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

 

 

 

Z poważaniem 

 

Ewa Nowińska 

Przewodnicząca Koła 

 

 

 

Załączniki: 

 

Załącznik nr  1 – Formularz ofertowy  

Załącznik nr  2 – Wzór umowy  

Załącznik nr 3 – Przedmiar robót  


