
ZAPYTANIE OFERTOWE 
 
 

Kosztorys inwestorski – zestawienie planowanych kosztów robót 
 

Modernizacja kutra rybackiego DAR 113 
 
 
LOKALIZACJA INWESTYCJI :             Darłowo, gmina Darłowo, powiat sławieński 
Termin realizacji:                                     od 07-2018 do 30-09-2018 
 
 

ZAMAWIAJĄCY:                        Adrian Meger, RUSKO 38, 76-150 DARŁOWO 
 

 
Termin składania ofert do 10-07-2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

Zestawienie planowanych robót 

 
Nazwa obiektów lub robót 

(wg. elementów scalonych, wskaźników itp.) 
 

Przedmiar robót Wartość  

Jednostka 
miary 

Ilość 
jednostek Materiały [zł] Robocizna [zł] Sprzęt [zł] 

Wartość 
elementów 

scalonych [zł] 
1. Przebudowa sterówki       
a. Poszerzenie sterówki  kpl. 1     
b. Nowe okna, drzwi Szt. 7     
c. Izolacja termiczna, szalunki sterówki  m2 25     
d. Wentylacja ze sterówki kpl. 1     
e. Zabudowa WC kpl 1     
f. Zabudowa suszarnia kpl. 1     
2. Modernizacja na pokładzie       
a. Nowe sztywne zadaszenie pokładu Szt. 1     
b. Instalacja i oświetlenie pokładu kpl. 1     
c. Polery cumownicze na rufie szt 2     
d. Kluzy na burtach szt 4     
e. Warstwa antypoślizgowa na pokładzie m2 12     
3. Drzwi i włazy       
a. Właz do ładowni szt 1     
b. Właz i zejściówka do kubryku kpl. 1     
c. Drzwi i zejściówka do maszynowni kpl. 1     
4. Sprzęt połowowy       
a. Osłony netówki kpl. 1     
b. Osłona haczykówki kpl. 1     
c. Rura do wydawania siatek kpl. 1     



 
Tryb udzielenia zamówienia: 
 

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia  prowadzone jest na podstawie ustawy z dnia 23.04.1964 Kodeksu Cywilnego 
(Dz.U. nr 16, poz. 93 z późniejszymi zmianami) z uwzględnieniem zasad konkurencyjności wyboru wykonawców dla 
zadań przewidzianych do wsparcia w ramach PROW na lata 2014-2020. 
 

Opis przedmiotu zamówienia: 
Przedmiotem zamówienia są : PRACE NA STATKU DAR-113 POLEGAJĄCE NA POPRAWIE ZDROWIA I BEZPIECZEŃSTWA  
1. Zamawiający zastrzega, że wszelkie nazwy własne części, urządzeń i materiałów użyte w opisie mają charakter wyłącznie 
poglądowy. Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów, części lub urządzeń innego producenta jednak o równoważnych 
parametrach technicznych lub spełniających takie same funkcje. 
2. Ostateczny możliwy do zaakceptowania termin realizacji: 30-09-2018 
 
Warunki udziału w postępowaniu: 
- Warunkiem udziału w postępowaniu jest spełnienie warunków zawartych w niniejszym ”Zapytaniu ofertowym”.  
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 
- Prowadzą działalność gospodarczą w zakresie objętym zamówieniem. W celu weryfikacji warunku Zamawiający zweryfikuje 
spełnienie tego kryterium poprzez informację zaciągnięte z systemu KRS lub CEiDG. 
- Złożą ofertę w terminie określonym w niniejszym zapytaniu 

Kosztorys  uproszczony zestawienie planowanych kosztów robót 
 

 
Nazwa obiektów lub robót 

(wg. elementów scalonych, wskaźników 
itp.) 

 

Przedmiar robót Wartość  

Jednostka 
miary 

Ilość 
jednostek 

Materiały 
[zł] Robocizna [zł] Sprzęt [zł] 

Wartość 
elementów 

scalonych [zł] 
5. Elektronika       
a. Zakup i montaż szperacza-naświetlacza Szt. 1     
6. Modernizacja maszynowe       
a. Centralne ogrzewanie z silnika kpl. 1     
b. Joystick do steru -Autopilot kpl. 1     
Wartość netto (bez podatku VAT)  
Należny podatek VAT  
Wartość brutto (z podatkiem VAT)  



- Nie spełnienie chociażby jednego z w/w warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania 
 
Wykaz wymaganych oświadczeń i dokumentów: 
 
1. Oferta powinna zawierać: 
a) dane identyfikacyjne oferenta, 
b) datę sporządzenia oferty, 
c) cenę oferty w kwotach netto oraz brutto, 
d) wysokość podatku VAT, 
e) termin ważności oferty, 
f) termin realizacji zamówienia, 
g) opis nawiązujący do przedmiotu zamówienia, 
h) okres gwarancji, 
i) podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej do jego reprezentowania 
 
2. Wykonawca wraz z ofertą musi złożyć oświadczenie o braku przesłanek wykluczających z postępowania zgodnie z 
Załącznikiem nr 1 do zapytania ofertowego. 
 
3. Dokumenty muszą być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez 
notariusza.  
 
Kryteria oceny ofert wraz z opisem sposobu przyznawania punktacji: 
 
1. Kryteria oceny ofert (nazwa oraz waga): 

Kryterium Waga 
Cena netto 70 
Termin realizacji 30 

 
2. Sposób przyznania punktacji: 
a) Cena – ilość punktów zostanie wyliczona wg wzoru: 
           Cena najniższa 
Ilość przyznanych punktów =  ------------------------------------------------- x 70 
                  Cena badana 
Punkty będą zaokrąglone do PEŁNYCH LICZB W DÓŁ 
b) Okres gwarancji  (liczony w miesiącach) – ilość punktów zostanie wyliczona wg wzoru: 
                 Okres gwarancji badany  
Ilość przyznanych punktów =    -------------------------------------------------------------------------- x 30 
                Najdłuższy okres gwarancji  



Punkty będą zaokrąglone do PEŁNYCH LICZB W DÓŁ 
 
3. O wyborze oferty zadecyduje największa liczba uzyskanych punktów 
 
4. W przypadku uzyskania takiej samej liczby punktów przez dwóch lub więcej oferentów zamawiający wybierze ofertę z 
niższą ceną netto. 
 
Informacja o przesłankach wykluczenia wykonawcy: 
 
Wykluczeniu będą podlegali wykonawcy w przypadku istnienia powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Zamawiającym, a 
podmiotami wykonującymi czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem zadań. 
Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy zamawiającym lub osobami upoważnionymi 
do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z 
przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą polegające na: 
- uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 
- posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji spółki kapitałowej, 
- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta lub pełnomocnika, 
- 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 
- pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości, co do 
bezstronności tych osób. 
 
Informacja o przesłankach odrzucenia oferty: 
Zamawiający odrzuci oferty: 
a) których treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego,  
b) złożone przez oferenta, który nie spełnia warunków, określonych w zapytaniu ofertowym, 
c) złożone przez oferenta podlegającego wykluczeniu w związku z istnieniem powiązań osobowych lub kapitałowych, 
d) które zostały złożone po wyznaczonym terminie na składanie ofert, 
 
 
 
 
 
 
 
Sposób składania ofert: 
1. Ofertę należy złożyć do dnia – 10-07-2018 pod adresem wskazanym poniżej: 
          Adrian Meger, RUSKO 38, 76-150 DARŁOWO  



2. Akceptowalne formy składania ofert: 
a) przesyłka pocztowa, 
b) osobiście dostarczona pod wskazany adres. 
3. Oferta musi wpłynąć do Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. 
4. Jeden wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 
5. Wykonawca, może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. 
6. Oferta musi odpowiadać treści postępowania ofertowego pod rygorem odrzucenia oferty. 
Informacje dodatkowe: 
1. Niedopuszczalna jest zmiana treści oferty w zakresie elementów podlegających ocenie. 
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania niniejszego postępowania ofertowego bez podania przyczyn na każdym 
jego etapie w szczególności, gdy cena najkorzystniejszej oferty przekroczy kwotę jaką Zamawiający może przeznaczyć na 
sfinansowanie zamówienia.  
3. Niedopuszczalne jest składanie ofert częściowych. 
 
 


