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Gdańsk, 16.09.2016r. 

 

 
 

ZAPYTANIE OFERTOWE 
Zamieszczone na stronie internetowej Fundacji Rozwoju UG 

W dniu 16.09.2016r. 
 

Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego z siedzibą przy ul. Bażyńskiego 1a, 80-952 Gdańsk, jako 

Zamawiający zwraca się do Państwa z zapytaniem ofertowym na wykonanie w fokarium Stacji Morskiej 

Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego im. Prof. Krzysztofa Skóry w Helu: 

1. renowacji oświetlenia ciągów pieszych, 

2. wymiany i odtworzenia ogrodzenia fokarium zgodnie z załącznikami 2 oraz 3 do niniejszego 

zapytania 

Prace realizowane są w ramach projektu pt. „Wsparcie ochrony zagrożonych siedlisk i gatunków Morza 

Bałtyckiego w rejonie Zatoki Gdańskiej” finansowanego w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego 

Obszaru Gospodarczego 2009-2014 dla Programu Operacyjnego PL02 „Ochrona Różnorodności Biologicznej 

i Ekosystemów”, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego 

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. 

 

I. Informacje ogólne: 

1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest na podstawie Regulaminu Fundacji Rozwoju Uniwersytetu 

Gdańskiego w sprawie zasad postępowania w zakresie wydatkowania środków publicznych w ramach 

realizacji projektu „Wsparcie ochrony zagrożonych siedlisk i gatunków Morza Bałtyckiego w rejonie 

Zatoki Gdańskiej” oraz Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie udzielania zamówień 

w ramach Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014 oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego 

2009-2014 do których nie ma zastosowania ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień 

publicznych. 

2. W ramach projektu realizowane jest między innymi działanie usprawnienia zaplecza służącego 

akcjom informacyjnym i edukacyjnym dotyczącym ochrony bałtyckich gatunków i siedlisk, które 

polegać będzie między innymi na renowacji ciągów pieszych w fokarium w SMIOG im Prof. Krzysztofa 

Skóry w Helu. 

 

II. Opis przedmiotu zamówienia: 

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie: 

a. renowacji oświetlenia ciągów pieszych w fokarium SMIOUG im. Prof. Krzysztofa Skóry w Helu, 

b. wymiany i odtworzenia ogrodzenia od strony wschodniej południowo-wschodniej basenu 

fokarium. 

2. Całości zmian związanych z renowacją oświetlenia ciągów pieszych dotyczy wymiany opraw na 

budynkach, w zewnętrznych ścianach basenów, jak również montaż dodatkowej instalacji oraz 

wykonanie pomiarów powykonawczych całości przedsięwzięcia.  

3. Zakres prac związanych z wymianą/odtworzeniem ogrodzenia od wschodniej i południowo-

wschodniej strony fokarium dotyczy wymiany ogrodzenia w systemie analogicznym do istniejącego z 

zachowaniem sposobu montażu i szerokości rozstawu słupów. Szczegółowy opis prac został zawarty 

w załącznikach 2 i 3 

4. Dokładny zakres prac związanych z realizacją przedmiotu zamówienia wraz z określeniem 

niezbędnych materiałów znajduje się w zakresie: 

a. Projektu budowlano-wykonawczego remontu placu przy ul. Portowej oraz ogrodzenia fokarium 

w Helu – w zakresie wyłącznie punktu 2.1.2.4 Projektu tj. Modernizacja obudowy istniejących 
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przęseł nowych bramek wejściowych, wymianie na nowe elementy bramy wjazdowej i 

palisady wraz z furtkami od strony wschodniej basenu fokarium 

b. Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych dla projektu budowlano-

wykonawczego remontu przy ul. Portowej oraz ogrodzenia fokarium w Helu, wyłącznie w 

zakresie wskazanym w punkcie powyższym. 

c. Szacunkowa wycena prac elektrycznych w renowacją oświetlenia zewnętrznego na terenie 

STIOUG im. Krzysztofa Skóry w Helu 

 

Materiały przedstawione w powyższych dokumentach stanowią minimum wymagane przez 

Zamawiającego. Parametry wskazane w dokumentach mają charakter przykładowy, jednakże 

Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne. Zamawiający zastrzega, że:  

1. Wymogi wielkościowe określone w dokumentacji są obligatoryjne 

2. Wymogi jakościowe określone w specyfikacjach technicznych stanowią minimum 

wymagane przez Zamawiającego, a oferta równoważna musi być porównywalna z podanym 

opisem tj. specyfikacja Wykonawcy musi wyraźnie wskazywać różnicę pomiędzy 

minimalnymi wymogami Zamawiającego a ofertą Wykonawcy. 

3. Nazwy własne i informacje dotyczące pochodzenia są niewiążące dla Wykonawcy 

 

5. Wykonawca udzieli minimum 60 miesięcznej gwarancji na wykonane prace, licząc od daty 

końcowego odbioru prac. 

6. Cena obejmie wszystkie koszty i składniki niezbędne do wykonania zamówienia, w tym koszty 

transportu, wykonania i montażu, utylizacji materiałów porozbiórkowych. 

 

III. Składanie ofert 

 

Ofertę proszę złożyć, zgodnie z załącznikiem nr 1 – formularzem ofertowym, najpóźniej do dnia 

27.09.2016r. do godz. 9.00 w jeden z wymienionych sposobów:  

1) przesłać na adres Biura Fundacji Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego: 80-952 Gdańsk, ul. Bażyńskiego 

1A,  

2) przesłać drogą mailową na adres: frugprzetargi@ug.edu.pl  

3) złożyć osobiście w Biurze Fundacji Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego. 

 

Adres do korespondencji:  Biuro Fundacji Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego 

    ul. Bażyńskiego 1A 

    80-952 Gdańsk, godziny pracy 07:00-15:00 

 

Kontakt: tel. 58/523-33-73, e-mail: frugprzetargi@ug.edu.pl 

 

IV. Termin realizacji:  

Przedmiot zamówienia ma zostać wykonany w przeciągu 9 tygodni od dnia podpisania umowy. 

 

V. Kryteria wyboru: najniższa cena. Cena – 100 % punkty zostaną obliczone według następującego wzoru: 

 

                              Cena brutto oferty najtańszej 
                            ------------------------------------------ x 100   =    ilość punktów 

                                     Cena brutto oferty badanej 
 

mailto:frugprzetargi@ug.edu.pl
mailto:frugprzetargi@ug.edu.pl
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Punkty w kryterium cena zostaną zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku. Za najkorzystniejszą 

zostanie uznana oferta z największą liczbą punktów. Maksymalna łączna ilość punktów, którą można 

osiągnąć – po przeliczeniu ilości punktów przyznanych za kryterium cena, wynosi 100. 
 

1. Warunek zdolności technicznej i zawodowej: Wykonawca wykaże, że w ciągu ostatnich 

pięciu (5) lat, przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy – w tym okresie – wykonał należycie co najmniej dwie (2) prace z 

zakresu robót ogólnobudowlanych w tym prace związane z wymianą instalacji 

elektrycznych i robót z zakresu zagospodarowania terenu na kwotę 80.000,00 zł netto 

każda. Wykaz robót powinien zawierać przynajmniej wskazanie rodzaju robót, wartości, 

daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których prace zostały wykonane z 

załączeniem dowodów określających, że roboty zostały wykonane należycie, tj. czy zostały 

wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone. 

Zamawiający dopuści dowody w postaci referencji bądź innych dokumentów 

wystawionych przez podmiot, dla którego roboty budowlane były wykonywane, a w 

szczególnych przypadkach, jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze 

wykonawca nie może uzyskać powyższych – inne dokumenty. 

2. Warunek sytuacji ekonomicznej i finansowej: Wykonawca przedstawi Zamawiającemu 

aktualną informację z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej 

potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolności kredytowej 

Wykonawcy tj. nie wcześniejszą niż na miesiąc przed upływem terminu składania ofert. 

W razie niemożliwości dostarczenia dokumentu wskazanego w zdaniu poprzednim, 

popartą uzasadnieniem, Zamawiający zaakceptuje inny aktualny  dokument 

potwierdzający, że Wykonawca spełnia warunek sytuacji ekonomicznej i finansowej w 

kształcie przedstawionym przez Zamawiającego. Wartość środków finansowych lub 

dostępnej zdolności kredytowej Wykonawcy powinna wynosić nie mniej niż 80.000 zł. 

Zamawiający dopuści częściowe pokrycie wymaganych środków przez środki na koncie, a 

częściowe pokrycie zdolnością kredytową.  
 

 

VI. Wymogi formalne: Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
 

VII. Forma płatności: zapłata wynagrodzenia nastąpi po wykonaniu całości zamówienia (stwierdzonego 

protokołem odbioru) na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę, płatnej przelewem w 

ciągu 30 dni od daty prawidłowo wystawionej faktury VAT. 
 

VIII. Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego zastrzega sobie prawo do: 

1) wyjaśniania treści ofert z wykonawcami w przypadku, gdy oferty są niejednoznaczne, niejasne lub 

budzą wątpliwości Fundacji uzasadnione wymogami oceny ofert według jednolitych kryteriów, 

2) uznawania za nieważne ofert złożonych po wyznaczonym terminie, 

3) uznawania za nieważne ofert niezgodnych z założeniami zapytania ofertowego oraz wiążącymi 

odpowiedziami Zamawiającego na pytania Wykonawców,  

4) zmiany, modyfikacji treści zapytania ofertowego przed upływem terminu do składania ofert.  

O każdej zmianie, modyfikacji Zamawiający powiadomi niezwłocznie wszystkich Wykonawców, do 

których skierowano zapytanie ofertowe lub w przypadku zamieszczenia zapytania ofertowego na 

stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Fundacji, zamieszcza stosowną informację na swojej stronie 

internetowej oraz tablicy ogłoszeń,  

5) Zamknięcia postępowania prowadzonego w drodze zapytania ofertowego bez wyboru 

najkorzystniejszej oferty w przypadkach: 

a. Kiedy wpłynie tylko jedna oferta niepodlegająca odrzuceniu 
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b. kiedy każda z ofert będzie podlegać odrzuceniu bądź  

c. nie wpłynie żadna oferta bądź  

d. cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą 

zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający 

może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty i zdecyduje się na to w formie 

pisemnej z wskazaniem podstawy pokrycia środków 

e. wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub 

wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej 

przewidzieć 

f. postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie 

niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego 
 

IX. Zamawiający i Wykonawcy przekazują sobie wszelkie pisma, zawiadomienia, informacje: pisemnie lub 

drogą elektroniczną lub faksem. 

1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zapytania 

ofertowego, w przypadkach uzasadnionych niejasnościami w zapytaniu ofertowym, 

przekazując swoje zapytanie pisemnie lub drogą elektroniczną lub faksem, nie później niż 

do dnia 21.09.2016r. do końca dnia. Zamawiający udzieli odpowiedzi na pytania 

Wykonawców najpóźniej do dnia 23.09.2016r. do końca dnia. 

X. Zamawiający dopuszcza możliwość zmian umowy z poszanowaniem ustawy Kodeks Cywilny. Zmiany 

będą mogły być wprowadzone do Umowy między innymi w zakresie: 

a. zmiany terminu realizacji umowy spowodowane przesunięciem terminu realizacji projektu, zmian 

w harmonogramie projektu oraz wszelkich decyzji instytucji dotującej, 

b. zmiany terminu oraz sposobu realizacji umowy potwierdzone pisemnie przez obie Strony 

c. zmiany terminu oraz warunków realizacji umowy z uwagi na decyzje instytucji zarządzającej 

terenem, 

d. zmiany terminu wykonania zamówienia oraz sposobu realizacji umowy z uwagi na niemożliwe do 

przewidzenia okoliczności na które Zamawiający ani Wykonawca nie mają wpływu, w 

szczególności: nadzwyczajne warunki pogodowe (intensywne opady deszczu, śniegu itp.) nie 

pozwalające na wykonanie zamówienia lub występujące  inne okoliczności (np. trzęsienie ziemi, 

wojna, działania nieprzyjacielskie, strajki, zarządzenia władz, warunki meteorologiczne oraz 

działania przyrody i inne) 

e. zmian w zakresie warunków umowy oraz sposobu jej realizacji ze względu na zmiany w przepisach 

obwiązujących w dniu zawarcia umowy, 

f. zmian technologii, sposobu wykonania prac, warunków wykonania prac, jeżeli takie zmiany będą 

niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia. 

 

Załączniki: 

1. Formularz ofertowy 

2. Projekt budowlano-wykonawczy w zakresie wyłącznie punktu 2.1.2.4 Projektu tj. Modernizacja 

obudowy istniejących przęseł nowych bramek wejściowych, wymianie na nowe elementy bramy 

wjazdowej i palisady wraz z furtkami od strony wschodniej basenu fokarium 

3. STWiORB (Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych) w zakresie wyłącznie 

punktu 2.1.2.4 Projektu tj. Modernizacja obudowy istniejących przęseł nowych bramek 

wejściowych, wymianie na nowe elementy bramy wjazdowej i palisady wraz z furtkami od strony 

wschodniej basenu fokarium 

4. Szacunkowa wycena prac elektrycznych w renowacją oświetlenia zewnętrznego na terenie STIOUG 

im. Krzysztofa Skóry w Helu. 
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Z a ł ą c z n i k  n r  1  –  f o r m u l a r z  o f e r t o w y  

 
……………………………………………… 

   Wykonawca 
……………………………………………… 

        Adres 
……………………………………………… 
            nr telefonu, adres e-mail 

Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego 

ul. Bażyńskiego 1A 

80-952 Gdańsk 

O F E R T A  

W nawiązaniu do zapytania ofertowego z dnia 09.06.2016 r. na wykonanie renowacji oświetlenia ciągów pieszych oraz 

wymianą ogrodzenia w fokarium SMIOUG im Prof. Krzysztofa Skóry w ramach realizacji projektu pt. „Wsparcie ochrony 

zagrożonych siedlisk i gatunków Morza Bałtyckiego w rejonie Zatoki Gdańskiej” finansowanego w ramach Mechanizmu 

Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 dla Programu Operacyjnego PL02 „Ochrona Różnorodności 

Biologicznej i Ekosystemów” Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego 

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, przedstawiam swoją ofertę: 

 

1) Cena za wykonanie renowacji oświetlenia ciągów pieszych w fokarium: 

Cana netto: ……………………………………………………………………………………… zł 

Słownie netto: …………………………………………………………………………………. zł 

Kwota podatku VAT ……………………………………………………………………….... zł 

Słownie kwota VAT: …………………………………………………………………….…… 

Cena brutto ……………………………………………………………………………..……… zł 

Słownie cena brutto: ……………………………………………………………………….. zł 

2) Cena za wykonanie wymiany ogrodzenia w fokarium: 

Cana netto: ……………………………………………………………………………………… zł 

Słownie netto: …………………………………………………………………………………. zł 

Kwota podatku VAT ……………………………………………………………………….... zł 

Słownie kwota VAT: …………………………………………………………………….…… 

Cena brutto ……………………………………………………………………………..……… zł 

Słownie cena brutto: ……………………………………………………………………….. zł 

3) Całkowita cena za realizację całości zamówienia wynosi: 

Cana netto: ……………………………………………………………………………………… zł 

Słownie netto: …………………………………………………………………………………. zł 

Kwota podatku VAT ……………………………………………………………………….... zł 

Słownie kwota VAT: …………………………………………………………………….…… 

Cena brutto ……………………………………………………………………………..……… zł 

Słownie cena brutto: ……………………………………………………………………….. zł 

 

Cena obejmie wszystkie koszty i składniki niezbędne do wykonania zamówienia, w tym koszty transportu, wykonania i 

montażu oraz utylizacji wszelkich odpadów powstałych przy wykonywaniu prac. 

Oświadczamy, że spełniamy warunki określone w zapytaniu ofertowym. 

W przypadku zatrudnienia podwykonawców, odpowiadamy za ich pracę jak za swoją własną. 

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze szczegółowymi warunkami zapytania ofertowego wraz  

z załączoną do zapytania dokumentacją projektową i techniczną i przyjmujemy je bez zastrzeżeń. 

Oświadczmy, że wykonamy przedmiot zamówienia z należytą starannością. 

Deklarujemy, że wszystkie oświadczenia i informacje zamieszczone w niniejszym „Formularzu ofertowym” są kompletne, 

prawdziwe i dokładne w każdym szczególe. 

 

 

…………………………………, dnia ………………………………. 

                                      ………………………………………………………… 
                                                       Pieczątka i podpis oferenta 


