
 

Lublin, dnia 18.01.2017  

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE  

 

 

A) Dane Zamawiającego: 

 

FARBUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Lublinie, 

Adres: ul. Stefczyka 30, 20-151 Lublin  

 

 

B) Informacje ogólne: 

 Niniejsze postępowanie toczy się w trybie zapytania ofertowego, z zachowaniem zasady 

konkurencyjności, w związku z planowaną realizacją przez Zamawiającego projektu, w ramach Osi 

priorytetowej 5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna, Działania 5.1 Poprawa 

efektywności energetycznej przedsiębiorstw, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.  

 

C) Przedmiot zamówienia: 

 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie niżej wskazanych robót dotyczących budynku 

biurowego Farbud Sp. z o.o.; adres obiektu: ul. Stefczyka 30, 20-151 Lublin 

- termomodernizacja ścian zewnętrznych, połaci dachowych, wymiana stolarki okiennej i 

drzwiowej budynku  biurowego (CPV: 45443000-4, 45400000-1, 45110000-1, 45421000-4, 

45321000-3, 45262100-2); 

- roboty w zakresie instalacji elektrycznych – wymiana opraw na oprawy LED (CPV 

45311200-2); 

- wykonanie instalacji fotowoltaicznej na dachu istniejącego budynku (CPV 45261215-4); 

- modernizacja instalacji centralnego ogrzewania – m.in. wymiana pionów, poziomów, 

grzejników, modernizacja węzła cieplnego (CPV 45331000-6); 

- materiały dostarcza Wykonawca. 

 

Zakres robót określony jest w dokumentach:  

audyt energetyczny budynku, inwentaryzacja budynku, projekt termomodernizacji, 

wizualizacja budynku z projektem kolorystyki, dokumentacja projektowa, specyfikacja 

techniczna wykonania i odbioru robót, przedmiary robót i kosztorysy. 

 

Przedmiar robót w zakresie termomodernizacji ścian zewnętrznych, połaci dachowych, 

wymiany stolarki okiennej i drzwiowej budynku biurowego, robót w zakresie instalacji 

elektrycznych – wymiana opraw na oprawy LED oraz wykonania instalacji fotowoltaicznej na 

dachu istniejącego budynku stanowią załącznik do niniejszego zapytania ofertowego. 

Pozostałe dokumenty  do wglądu w siedzibie  Farbud sp. z o.o. 

 



 

D) Miejsce i termin realizacji zamówienia, warunki finansowe: 

Miejsce realizacji zamówienia – budynek biurowy położony przy ul. Stefczyka 30, 20-151 Lublin 

Maksymalny termin realizacji zamówienia – 31 październik 2018 r. 

Rozliczenie robót po ich wykonaniu i odbiorze, Zamawiający dopuszcza dwie płatności zaliczkowe 

stosownie do stopnia zaawansowania robót. 

Umowa z Wykonawcą zostanie zawarta pod warunkiem uzyskania dofinansowania w ramach 

działania 5.1 RPO WL 2014-2020. Zamawiający zastrzega sobie prawo do podpisania umowy przed 

uzyskaniem dofinansowania w przypadku pojawienia się okoliczności wynikających z siły wyższej 

lub przyczyn technicznych, np. awaria, brak możliwości eksploatacji obiektu. 

 

 

E) Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym: 

1. Zamówienie udzielane jest w trybie zapytania ofertowego, z zachowaniem zasady 

konkurencyjności.  

2. Złożenie oferty nie powoduje powstania żadnych zobowiązań  po stronie Zamawiającego. Oferty 

są przygotowywane na koszt Wykonawców. Każdy z Wykonawców może złożyć tylko jedną 

ofertę.   

3. Zamawiający zobligowany jest do  udzielenia zamówienia w sposób zapewniający uniknięcie 

konfliktu interesów. Przyjmuje się, że konflikt interesów istnieje wówczas, gdy bezstronne i 

obiektywne rozstrzygnięcie procedury wyboru najkorzystniejszej oferty jest zagrożone z uwagi na 

względy rodzinne, emocjonalne, sympatie polityczne, interes gospodarczy lub jakiekolwiek inne 

interesy wspólne z oferentem   

4. W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienia udzielane przez Zamawiającego nie mogą być 

udzielane podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo. Ocena wystąpienia powiązań 

osobowych lub kapitałowych prowadzona jest na podstawie orzecznictwa oraz praktyki decyzyjnej 

Komisji Europejskiej, odwołujących się do treści zalecenia Komisji 2003/361/WE z dnia 6 maja 

2003 r. dotyczącego definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz.U. 

L 124 z  20.5.2003, s. 36).  

5. Z postępowania o udzielenie zamówienia wykluczeniu podlegają Wykonawcy, którzy są powiązani 

osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. 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 związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a 

wykonawcą, polegające w szczególności na:  

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

b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, 

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, 

d) pozostawaniu w związku małżeńskim albo we wspólnym pożyciu, 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. 

 

Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty oświadczenie o braku w/w powiązań według wzoru 

stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.  

  

6. Zamawiający ma prawo nie dokonania wyboru żadnej z ofert. 

7. W wypadku uznania jednej ze złożonych ofert za najkorzystniejszą zostanie zawarta umowa, gdy 

strony dojdą do porozumienia co do wszystkich jej postanowień. 



 

 

 

F) Opis sposobu obliczenia ceny oferty: 

1. Wykonawca zobowiązany jest do podania ceny za realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z 

formularzem ofertowym.   

2. Podana w ofercie cena ma być wyrażona w PLN. Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania 

niniejszego zapytania ofertowego oraz obejmować wszelkie koszty związane z terminowym i 

prawidłowym wykonaniem przedmiotu zamówienia oraz warunkami i wytycznymi stawianymi 

przez Zamawiającego, odnoszącymi się do przedmiotu zamówienia.   

3. Cena dla przedmiotu zamówienia może być tylko jedna, nie dopuszcza się wariantowości cen. 

Wszelkie upusty, rabaty, winny być od razu ujęte w obliczaniu ceny, tak by wyliczona cena za 

realizację przedmiotu zamówienia była ceną ostateczną, bez konieczności dokonywania przez 

Zamawiającego przeliczeń i innych działań w celu jej określenia.  

4. Ceną oferty jest cena brutto za realizację przedmiotu zamówienia.   

 

 

G) Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował, przy wyborze oferty wraz z 

podaniem znaczenia tych kryteriów: 

1. Kryteria oceny ofert:   

Cena – 100% (cena najniższa złożonych ofert / cena oferty x 100%) 

2. Ofertą najkorzystniejszą jest oferta proponująca najniższą cenę, jednak ostateczną decyzję 

o wyborze najkorzystniejszej oferty podejmie Zamawiający 

3. W przypadku odmowy podpisania umowy przez wybranego Wykonawcę, Zamawiający może 

zawrzeć umowę z Wykonawcą, który spełnia wymagania zapytania ofertowego i którego oferta 

była o najniższej wartości.   

 

 

H) Sposób przygotowania oferty: 

1. Ofertę sporządzić należy na druku „Formularz ofertowy” stanowiącym Załącznik nr 1 do 

niniejszego zapytania ofertowego, w języku polskim, w formie pisemnej, czytelnie, wypełniając 

nieścieralnym atramentem lub długopisem, maszynowo lub komputerowo. Oferta winna być 

podpisana przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy (dotyczy 

również ofert wysłanych drogą mailową).   

2. Do Formularza ofertowego stanowiącego Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego należy 

dołączyć:   

a. Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Wykonawcą a 

Zamawiającym stanowiące Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.  

3. Wykonawca pozostaje związany złożoną przez siebie ofertą przez okres 180 dni licząc od upływu 

terminu składania ofert.   

4. Ofertę należy złożyć osobiście lub za pomocą poczty w siedzibie firmy: ul. Stefczyka 30, 20-151 

Lublin lub mailem na adres: biuro@farbud.com.pl   

 

 

 

 

mailto:biuro@farbud.com.pl


 

 

I) Miejsce i termin złożenia oferty, osoba do kontaktu: 

1. Ofertę zgodną z załączonym formularzem i niniejszym zapytaniem ofertowym należy złożyć w 

terminie do dnia 02.02.2017r do godziny 10.30 

2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.  

3. Osoba do kontaktu z Wykonawcą: Maciej Samonek: tel. 81 742-39-50 

 

 

J) Wykaz załączników: 

1. Załącznik nr 1   -     Formularz ofertowy;   

2. Załącznik nr 2 - Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy 

Wykonawcą a Zamawiającym.   

  



 

 

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy   
 

 

……………………………….            ………………………………..  

Pieczęć Wykonawcy                     Miejscowość, data   

                                            

OFERTA 
Dane Wykonawcy  

Imię i nazwisko ………………………………………….. 

Nazwa……………………………………………  

Adres ………………………………………………………………  

Miejsce zamieszkania ………………………………………….. 

NIP………………………… REGON ……………………………. PESEL ……………………….. 

Tel./Fax. ……………………………………………………………  

Adres e – mail………………………………………………………  

  

 

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia ………... przedstawiamy poniższą ofertę cenową:  

 

Opis 

 

Wartość 

netto 

Stawka 

VAT 

Wartość  

brutto 

 termomodernizacja ścian zewnętrznych, połaci 

dachowych 
      

 wymiana stolarki okiennej i drzwiowej    

roboty w zakresie instalacji elektrycznych – wymiana 

opraw na oprawy LED 
   

wykonanie instalacji fotowoltaicznej na dachu 

istniejącego budynku 
   

modernizacja instalacji centralnego ogrzewania – m.in. 

wymiana pionów, poziomów, grzejników, modernizacja 

węzła cieplnego 

   

ŁĄCZNIE    

  

 

Termin realizacji zamówienia nastąpi w okresie czasu do ……… dni kalendarzowych od dnia 

podpisania przez Zamawiającego umowy/zamówienia  

Oświadczam/y, iż zapoznałem/liśmy się z warunkami zapytania ofertowego, dokumentacją związaną z 

przedmiotem zamówienia i nie wnoszę/imy do niego żadnych zastrzeżeń oraz zdobyłem/liśmy 

konieczne informacje i wyjaśnienia do przygotowania oferty. 

Oświadczam/y iż uważam/y się za związanego/ych ofertą przez okres 180 dni licząc od upływu 

terminu składania ofert.  



 

Oświadczam/y iż w przypadku wyboru przez Zamawiającego niniejszej oferty zobowiązuję/y się do 

podpisania umowy w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego.  

Oświadczam/y, iż przedmiot oferty spełnia wymagania Zamawiającego zawarte w zapytaniu 

ofertowym. 

 

 

                                                                                                 

                          ……………….………………………………  

                                                                        (podpis i pieczęć Wykonawcy)  

 

 

 

 



 

 

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy 

Wykonawcą a Zamawiającym   

  

 

……………………………….             ……….………………………..  

Pieczęć  Wykonawcy             Miejscowość i data  

  

Oświadczenie 
  

Nawiązując do zapytania ofertowego  z dnia …………. ja, niżej podpisany  

 

……………………………………………………………………………………………………………

(imię i nazwisko osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)  

 

 działając w imieniu i na rzecz:  

 

…………………………………………………………………………………………………………… 

(dane Wykonawcy – pełna nazwa i adres firmy)  

 

oświadczam, że:  

Wykonawca nie jest powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym, tzn. nie występują żadne  

powiązania kapitałowe lub osobowe w rozumieniu wzajemnych powiązań między 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 w szczególności na:  

  

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

b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, 

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, 

d) pozostawaniu w związku małżeńskim albo we wspólnym pożyciu, 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. 

 

  

 

 

………………………………………………….  

(podpis i pieczęć Wykonawcy)  

 

 


