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Bieszczadzkie Schroniska i Hotele PTTK Spółka z o.o. 

38-500 Sanok ul. Mickiewicza 29               NIP 687-000-61-36 

                                                                                   

tel. (+48) 13 46 311 29        e-mail: inwestycje@bieszczadypttk.pl 

                                                    
                                                                                                                       

                                                                                                                               Sanok, dnia 28.06.2022 r. 

 

ZAPYTANIE  OFERTOWE 

        Zamawiający: Bieszczadzkie Schroniska i Hotele PTTK Sp. z o.o. w Sanoku zwraca się z prośbą o 

złożenie oferty na wykonanie zadania pn. ”Modernizacja drogi dojazdowej do Campingu oraz 

parkingu przy budynku noclegowym Dom Górski w Wetlinie”.  

Wymaga się, aby Wykonawca przed złożeniem oferty dokonał wizji lokalnej oraz dołożył starań                     

w celu zdobycia wszelkich informacji o przedmiocie zamówienia. 

 

I   OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Zakres robót wraz z opisem wymagań Zamawiającego: 

a) Wykonanie nakładki z masy bitumicznej o grubości 5 cm na drodze (przeciwpożarowej) oraz 

dojazdowej do campingu przy budynku Domu Górskiego w Wetlinie – ok. 500 m
2
, 

b) Wykonanie nakładki bitumicznej o grubości 5 cm  na parkingu przy budynku Domu Górskiego – 

ok. 750 m
2
 

wraz z wszystkimi robotami towarzyszącymi niezbędnymi do wykonania przedmiotu umowy. 

Orientacyjny zakres terenu objętego niniejszym zapytaniem oznaczono kolorem czerwonym na 

załączniku nr 2. 

II       TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

Zamówienie będzie wykonane w terminie zaproponowanym w ofercie przez Wykonawcę, jednak nie 
dłuższym niż  do 30 listopada 2022 r. 
 
III     OKRES GWARANCJI JAKOŚCI NA PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  

Okres gwarancji jakości na przedmiot zamówienia będzie zgodny z zaproponowanym w ofercie przez 

Wykonawcę, jednak nie krótszy niż 5 lat na roboty budowlano – montażowe, natomiast na materiały 

zgodnie z gwarancją producenta. 

IV     TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni kalendarzowych. 
2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert tj. od dnia 
otwarcia ofert włącznie.  
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V      OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

1. Wykonawca powinien przygotować ofertę zgodnie z formularzem załączonym do niniejszego zapytania 

ofertowego. 

2. Oferta i wszystkie załączniki oferty muszą być podpisane przez osobę (osoby) uprawnioną do 
występowania w imieniu Wykonawcy. Jeżeli dokumenty będą podpisane przez pełnomocnika firmy lub 
inną osobę upoważnioną, do oferty należy dołączyć prawnie skuteczne pełnomocnictwo lub 
upoważnienie opłacone w formie opłaty skarbowej. 
 
3. Wszystkie kartki oferty powinny być spięte w sposób uniemożliwiający dekompletację oferty                     

i ponumerowane. Dopuszcza się własną numerację dokumentów ofertowych pod warunkiem zachowania 

ciągłości numeracji stron.  

4. Oferta wraz z załącznikami (a także zmiana oferty, powiadomienie Zamawiającego o wycofaniu 

złożonej przez Wykonawcę oferty) musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania 

Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub innym dokumencie 

właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy. Jeżeli osoba podpisująca ofertę działa na 

podstawie pełnomocnictwa, pełnomocnictwo to musi w swej treści jednoznacznie wskazywać 

uprawnienie do podpisania oferty. Pełnomocnictwo do podpisania oferty w oryginale lub notarialnie 

poświadczonej kopii musi zostać dołączone do oferty. 

5. Dopuszcza się możliwość przedłożenia kserokopii wymaganych dokumentów, poświadczonych za 

zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy lub 

Pełnomocnika. 

6. Każdy z Wykonawców może złożyć w niniejszym postępowaniu tylko jedną ofertę. 

7. Do oferty winny być załączone wszystkie informacje, zaświadczenia, oświadczenia i dokumenty 

wymienione w pkt VI 1. 

8. Składane dokumenty, oświadczenia, informacje i zaświadczenia winny posiadać aktualne daty.  

9. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

10. Oferty składane są w jednym egzemplarzu. 

11. Zamawiający odrzuca ofertę w przypadku braku wymienionych w rozdz. VI dokumentów, oświadczeń 

informacji i zaświadczeń. 

12. Oferty należy składać w jednym egzemplarzu, w nieprzejrzystych i zaklejonych opakowaniach.  

Opakowanie zewnętrzne powinno być opatrzone nazwą i adresem Zamawiającego:  

        Bieszczadzkie Schroniska i Hotele PTTK Spółka z o.o., 38-500 Sanok, ul. Mickiewicza 29 

oraz powinno być opisane następująco: 

”Modernizacja drogi dojazdowej do Campingu oraz parkingu przy budynku noclegowym Dom 

Górski w Wetlinie”. 

z dopiskiem : „NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT” . 
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VI       MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 

1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: 

inwestycje@bieszczadypttk.pl,  poczty tradycyjnej, kuriera lub też dostarczona osobiście na  adres:                    

38-500 Sanok, ul. Mickiewicza 29 do dnia 12.07.2022r. godz. 12:00, wraz z: 

 
- załączoną kserokopią wypisu z rejestru przedsiębiorców lub zaświadczenia z ewidencji działalności 
gospodarczej, wystawione w dacie nie wcześniejszej niż sześć miesięcy przed datą złożenia oferty, 
   
- opłaconą polisą lub innym dokumentem ubezpieczenia potwierdzającym, że Wykonawca jest 
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, na 
kwotę nie mniejszą niż 150.000,00 zł - (załącznik do oferty), 
 
- kosztorysem ofertowym z wyszczególnieniem robocizny, materiału i sprzętu, wykonanym w oparciu  
o KNR, z podaniem cen jednostkowych dla poszczególnych pozycji, opracowanym w oparciu  
o przeprowadzoną wizję lokalną i uzgodnienia z Zamawiającym, 
 
Oryginały ofert przesłanych za pośrednictwem poczty elektronicznej należy niezwłocznie przesłać do 
siedziby Zamawiającego poczt tradycyjną. 
 
 
2. Ocena ofert  zostanie  dokonana  w dniu 12.07.2022 r. o godz. 13:15, a informacja o wynikach  
i wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie niezwłocznie przekazana Wykonawcom za pośrednictwem: 
poczty elektronicznej, faksem,  poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście.  
 
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane 
 
4. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę. 
 
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących 
treści złożonych ofert. 
 
 
 
VII        OCENA OFERT 

 Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów: 

 Kryterium        Waga kryterium 

1. Cena za realizację zadania                                                             40% 

Ocena ofert zostanie dokonana w sposób następujący: 

 
                Cena  najniższa brutto 
 K1 = ................................................... x  40  
      Cena oferty ocenianej brutto 
 

 Kryterium        Waga kryterium  

2. Termin wykonania                                                                                 40% 

Ocena ofert zostanie dokonana w sposób następujący: 

 Termin* oferty najkrótszy 
 K2=    ................................................. x  40  
              Termin* oferty ocenianej 
 

* - termin: liczba dni kalendarzowych liczonych od dnia 01.08.2022 r. włącznie, do dnia wskazanego  
                   przez Wykonawcę 
 



4 

 

 
Kryterium                     Waga kryterium 

3. Warunki gwarancji                                                                                              20% 

Ocena ofert zostanie dokonana w sposób następujący: 

  
                        Okres gwarancyjny oceniany 
 K3=  ..................................................... x  20   
                        Okres gwarancyjny najdłuższy 
 

2. Za najkorzystniejszą uważa się ofertę, dla której suma punktów K1 + K2 + K3 będzie  
największa. 
 
3. W przypadku, gdy nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej 
ofert przedstawia taki sam bilans kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z 
niższą wartością nośników cen. 
 

VIII       INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

 
1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadamia Wykonawców, którzy 
złożyli oferty, o rozstrzygnięciu przetargu.  
 
2. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłożył ofertę najkorzystniejszą z punktu  
widzenia kryteriów podanych w specyfikacji. 
 
3. Wykonawca, którego oferta została wybrana, zostanie poinformowany przez Zamawiającego 
o terminie podpisania umowy. Umowa zostanie zawarta w siedzibie Zamawiającego, przed 
upływem terminu związania ofertą. 
 
4. Wykonawca, który złożył ofertę najkorzystniejszą i zostanie poinformowany o terminie podpisania 
umowy zobowiązany jest niezwłocznie przekazać Zamawiającemu informacje o osobach, które w jego 
imieniu będą podpisywały umowę . 
 
5. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie 
zamówienia, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.  
 
 
IX        DODATKOWE INFORMACJE 

1. Wykonawca ma obowiązek złożyć dokumenty w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność 

z oryginałem przez Wykonawcę.  

2. Osobą upoważnioną do kontaktowania się z Wykonawcami w zakresie dotyczącym niniejszego 

postępowania jest Aneta Szczepańska, Dyrektor- Prokurent,  w godz. od 8:00 do 15:00, tel. 13 463 11 29,  

X          ZAŁĄCZNIKI 

1. Wzór formularza ofertowego– zał. nr 1. 

2.  Załącznik graficzny z orientacyjnym zakresem robót – zał. nr 2 

 
 
 
Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia niniejszego postępowania przetargowego na 
każdym etapie postępowania, bez podania przyczyny. 
O fakcie unieważnienia Zamawiający poinformuje wszystkich uczestników postępowania 
niezwłocznie. 
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ZAŁĄCZNIK NR 1 

 
 
 

F O R M U L A R Z         O F E R T Y 
 
 
Do:                                           
Bieszczadzkie Schroniska i Hotele PTTK  Spółka z o.o. 
38-500 Sanok, ul. Mickiewicza 29 
tel. (+48) 13 463 11 29 

e-mail : inwestycje@bieszczadypttk.pl 
 
 
Nawiązując do przetargu nieograniczonego ofertowego na wykonanie zadania pn.                                                  
”Modernizacja drogi dojazdowej do Campingu oraz parkingu przy budynku noclegowym Dom 
Górski w Wetlinie”. 
 
JA/MY, NIŻEJ PODPISANY/I 
…………………………………………………………………………………………. 
działając w imieniu i na rzecz : 
Nazwa i siedziba Wykonawcy : 
…………………………………………………………………………………………. 
( proszę  podać zgodnie z wpisem do KRS lub ewidencji działalności gospodarczej) 
 
 
NIP : ………………………………       REGON : …………………………………… 
Tel. : ………………………………        
E-mail :  …………………………………………………….. 
Osoba do kontaktów: …………………………………………………………………. 
Tel. : ………………………………       
( W przypadku składania ofert przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy (firmy) i dokładne 
adresy wszystkich Wykonawców np. wspólników spółki cywilnej lub członków konsorcjum ) 
 
 
1.SKŁADAMY OFERTĘ na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w zapytaniu 
ofertowym z dnia 27.06.2022 r. 
 
2.OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z treścią zapytania ofertowego z dn. 27.06.2022 r.                         
i uznajemy się związanymi określonymi w nim zasadami postępowania oraz przedstawionymi przez 
Zamawiającego podczas wizji lokalnej informacjami i materiałami niezbędnymi do przygotowania oferty. 
 
3.OFERUJEMY wykonanie zamówienia na łączną kwotę, wynikającą z załączonego kosztorysu 

ofertowego :        

cena ofertowa netto : …………………  zł 
       + należny podatek VAT : …………………. zł, 
 
co daje razem : 
cenę ofertową brutto : ……………….. zł 
(słownie: netto : …………………………………………………………………… zł 
+ należny podatek VAT : ….……………..………………………………………. zł 
 brutto : ….……………………………..…………………………………………... zł) 
 
3.OŚWIADCZAMY, że wynagrodzenie na wykonanie robót objętych umową ma charakter stały i będzie 
obowiązywać przez cały okres realizacji zamówienia za wyjątkiem cen zakupu materiałów budowlanych 
po przedłożeniu faktur zakupu. 
 
4. OKREŚLAMY termin wykonania zamówienia na …………………....(wymagany przez Zamawiającego 
do 30 listopada 2022 r.) 

mailto:inwestycje@bieszczadypttk.pl
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5.OKREŚLAMY okres gwarancji jakości na przedmiot zamówienia na okres 
……………………………………… lat. 
( wymagany przez Zamawiającego nie krótszy niż  5 –letni na roboty budowlano – montażowe, natomiast 
na materiały zgodnie z gwarancją producenta) 
 
6. AKCEPTUJEMY warunki płatności. : 
- rozliczenie jednorazowe / etapowe / fakturą  – po zakończeniu i odbiorze przedmiotu umowy lub 
zakończeniu całego etapu,  
- uregulowanie faktury  w terminie 14 dni licząc od daty jej doręczenia wraz z dokumentami 
rozliczeniowymi Zamawiającemu. 
 
7. UWAŻAMY SIĘ za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni kalendarzowych od dnia otwarcia 
ofert włącznie. 
 
8.OŚWIADCZAMY, że prace związane z realizacją zamówienia zamierzamy wykonać sami / powierzymy 
Podwykonawcom*, w zakresie wymienionym w załączniku nr 2 . 
 
 
9.WSZELKĄ KORESPONDENCJĘ w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na poniższy 
adres:  
…………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………… 
  
10. OFERTĘ niniejszą składamy na ……. kolejno ponumerowanych stronach. 
 
11. ZAŁĄCZNIKAMI do niniejszej oferty, stanowiącymi jej integralną część, są : 
 
-  opłacona polisa lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony 
od odpowiedzialności cywilnej, 
- wykaz części zamówienia, które Wykonawca powierzy Podwykonawcy/om, wg formularza 
stanowiącego załącznik nr 2, 
-   pełnomocnictwo, wg formularza stanowiącego załącznik nr 3  – w przypadku Wykonawców wspólnie 
ubiegających się o udzielenie zamówienia, 
 
* niepotrzebne skreślić 
 
       Podpisano : 
 
 
 
                                                                ...........................             ............................... 
                                                                        (miejscowość )                              ( data ) 
 
 
 
 ……………………………………………………… 
(podpisy osoby/osób reprezentujących Wykonawcę / Wykonawców ) 
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          ZAŁĄCZNIK NR 2 
 

 

         ZAŁ 


