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Kompletna dokumentacja postępowania składa się z trzech części: 
 

L.p. Oznaczenie Części Nazwa Części 

1 CZĘŚĆ I  Instrukcja dla Wykonawców (IDW) 

2 CZĘŚĆ II  Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) 

3 CZĘŚĆ III  Projekt Umowy 
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 CZĘŚĆ I Instrukcja dla Wykonawców (IDW) 
 
 

1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 

 

Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy 

Dziekanowice 32 

62-261 Lednogóra 

 

Dane kontaktowe: 

Godziny urzędowania: 7.00-15.00 

e-mail: sekretariat@lednica.pl 

fax /61/ 427 50 20 

tel. /61/ 427 50 10 

strona internetowa Zamawiającego: www.lednicamuzeum.pl  

(dalej „Zamawiający”) zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
prowadzonego w trybie zapytania ofertowego zgodnie z wymaganiami określonymi w 
niniejszej dokumentacji. 

 
 

2. TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA 

2.1. Zamawiający informuje, iż wartość szacunkowa przedmiotu zamówienia wynosi poniżej 
30 000 euro.  

2.2. Zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 
Funduszu Spójności na lata 2014-2020 wydanymi przez Ministra Inwestycji i Rozwoju 
(dalej „Wytyczne”), w przypadku beneficjenta będącego Zamawiającym w rozumieniu 
PZP w przypadku zamówień o wartości równej lub niższej niż kwota określona  
w art. 4 pkt 8 PZP, a jednocześnie przekraczającej 50 tys. PLN netto, udzielenie 
zamówienia w ramach projektu przez beneficjenta następuje zgodnie z zasadą 
konkurencyjności ( podrozdział 6.5.2 Wytycznych).  

2.3. Do niniejszego zapytania ofertowego nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 
2004 r. Prawo zamówień publicznych.  

2.4. Zapytanie ofertowe zostanie upublicznione na stronie internetowej 
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ oraz na stronie internetowej 
Zamawiającego www.lednicamuzeum.pl w zakładce Aktualności/Przetargi. 

 

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 
3.1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na pełnieniu funkcji inspektora nadzoru 

inwestorskiego branży budowlanej nad realizacją  przedsięwzięcia p.n. „Dziedzictwo 
Pierwszych Piastów – rozbudowa infrastruktury magazynowo – konserwatorsko - 
wystawienniczej Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy”. 

 

http://www.lednicamuzeum.pl/
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/
http://www.lednicamuzeum.pl/
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3.2. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 

71 24 70 00 – 1 Nadzór nad robotami budowlanymi 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w części – Opis 
przedmiotu zamówienia. 

Pełna dokumentacja projektowa inwestycji objętej nadzorem dostępna jest w 
siedzibie Zamawiającego oraz na stronie Zamawiającego www.lednicamuzuem.pl 
w zakładce Aktualności/Przetargi pod numerem postępowania MPP-03-2020. 

3.3. Na wniosek Wykonawcy Zamawiający umożliwi wizję lokalną. Przedstawiciel 
(przedstawiciele) Wykonawcy może przeprowadzić wizję lokalną obiektów, w których 
realizowane są roboty budowlane, w celu uzyskania informacji dla poprawnego 
przygotowania oferty.  Warunkiem udziału w wizji lokalnej jest zgłoszenie chęci udziału 
w wizji lokalnej w formie mailowej na adres e-mail: sekretariat@lednica.pl, do końca dnia, 
w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Zamawiający wyznaczy 
termin wizji i poinformuje o nim Wykonawców, zamieszczając informację o dacie i 
godzinie wizji, na stronie internetowej i w bazie konkurencyjności. 
 

 

4. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA. 

Zamawiający określa następujące terminy realizacji przedmiotu zamówienia: 

a. rozpoczęcie świadczenia usług - od dnia zawarcia Umowy, 
b. zakończenie nadzoru nad robotami budowlanymi – planowany termin zakończenia 

robót budowlanych – 31 grudzień 2021 r. 
 

5.  ŹRÓDŁO FINANSOWANIA 

 
Zamówienie jest finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Wielkopolskiego 
Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 4 „Środowisko”, Działanie 
4.4. „Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i 
kulturowego”. Poddziałanie 4.4.1. „Inwestycje w obszarze dziedzictwa kulturowego 
regionu”. 

 
 

6. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH POLEGAJĄCYCH NA 
POWTÓRZENIU PODOBNYCH USŁUG. 

Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania zamówień, polegających na 
powtórzeniu podobnych usług. 

 

7. PODSTAWY WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA. 

 

7.1. W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu  
z postępowania. Zamawiający wykluczy z postępowania: 
7.1.1.  wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub 

nie wykazał braku podstaw wykluczenia; 
7.1.2. wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za 

przestępstwo: 

http://www.lednicamuzuem.pl/
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a)  o którym mowa w art. 165a, art. 181–188, art. 189a, art. 218–221, art. 228–
230a, art. 250a, art. 258 lub art. 270–309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks 
karny (Dz. U. z 2018 r. poz. 1600, z późn. zm.) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 
25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1468 i 1495), 
b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 
czerwca 1997 r. – Kodeks karny, 
c) skarbowe, 
d)  o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach 
powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom 
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769); 

7.1.3. wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub 
nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo 
komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub 
prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w 7.1.2.; 

7.1.4. wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną 
decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na 
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności 
należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne 
wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie 
spłaty tych należności; 

7.1.5. wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa 
wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega 
wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub obiektywne i 
niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej „kryteriami selekcji”, lub który zataił te 
informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów; 

7.1.6. wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje 
wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje 
podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 

7.1.7. wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności 
zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia; 

7.1.8. wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie 
zamówienia lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie 
umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał 
udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodowane tym 
zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez 
wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu; 

7.1.9. wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu 
zakłócenie konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych 
środków dowodowych; 

7.1.10.  w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w 
postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli 
przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 
332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 
2019 r. poz. 243, 326, 912 i 1655) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem 
wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony 
prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia 
wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację 
jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo 
upadłościowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 498, 912, 1495 i 1655). 
 
Wykluczenie wykonawcy następuje: 
- w przypadkach, o których mowa w pkt 7.1.2. lit. a–c i pkt 7.1.3., gdy osoba, o 
której mowa w tych przepisach została skazana za przestępstwo wymienione w pkt 
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7.1.2. lit. a–c, jeżeli nie upłynęło 5 lat od dnia uprawomocnienia się wyroku 
potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, chyba że w tym 
wyroku został określony inny okres wykluczenia; 
- w przypadkach, o których mowa pkt 7.1.2. lit. d i pkt 7.1.3, gdy osoba, o której 
mowa w tych przepisach, została skazana za przestępstwo wymienione pkt 7.1.2. 
lit. d, w punkcie 7.1.4. – jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia odpowiednio 
uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw 
wykluczenia, chyba że w tym wyroku został określony inny okres wykluczenia lub 
od dnia w którym decyzja potwierdzająca zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia 
stała się ostateczna; 
- w przypadkach, o których mowa pkt 7.1.7 i 7.1.9. jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia 
zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia. 
 
Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie pkt 7.1.2. i 7.1.3. oraz 7.1.5.–
7.1.9. lub pkt 7.1.10., może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego 
środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności 
udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem 
skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie 
szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami 
ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i 
kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub 
przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy.  
Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli zamawiający, uwzględniając wagę i 
szczególne okoliczności czynu wykonawcy, uzna za wystarczające dowody 
przedstawione przez Wykonawcę. 
W przypadkach, o których mowa w pkt 7.1.8., przed wykluczeniem wykonawcy, 
zamawiający zapewnia temu wykonawcy możliwość udowodnienia, że jego udział 
w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia nie zakłóci konkurencji. 
Zamawiający wskazuje w protokole sposób zapewnienia konkurencji. 
 
Sposób oceny braku podstaw do wykluczenia. 
Weryfikacja nastąpi w oparciu o oświadczenie Wykonawcy o braku ww. 
podstaw do wykluczenia zawartego w formularzu ofertowym. 
Wykonawcy, który nie złożą ww. oświadczenia zostaną wykluczeni z udziału 
w postępowaniu. 

 
7.2. Z niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, 

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 
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, o ile niższy próg nie wynika z 

przepisów prawa lub nie został określony przez Instytucję Zarządzającą PO, 
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 

pełnomocnika, 
d) 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. 

 
Sposób oceny braku podstaw do wykluczenia. 
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Weryfikacja nastąpi w oparciu o oświadczenie Wykonawcy o braku ww. 
powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym, zawarte w 
formularzu ofertowym. 
Wykonawcy, który nie złożą ww. oświadczenia zostaną wykluczeni z udziału 
w postępowaniu. 

 

8. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU. 

 

8.1. W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału  
w postępowaniu, dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej. 

 
Warunek w zakresie osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji 
zamówienia, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że 
dysponuje następującymi osobami: 
 

Lp. Funkcja  Kwalifikacje i doświadczenie zawodowe Wymagana 
minimalna 
liczba osób 

1.  Inspektor 
Nadzoru 
Budowlanego 

Uprawnienia budowlane:  
Do kierowania robotami budowlanymi bez 
ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-
budowlanej. 
 
Staż pracy:  
minimum 5 lat na stanowisku Inspektora Nadzoru 
Budowlanego licząc od daty uzyskania uprawnień.  
 
Doświadczenie szczegółowe:  
udokumentowane pełnienie funkcji Inspektora 
Nadzoru Budowlanego przy realizacji, co najmniej 
jednej zrealizowanej pełnobranżowej roboty 
budowlanej o wartości nie mniejszej niż 5 mln. PLN 
brutto. 
 

1 

Zamawiający dopuszcza uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji 
technicznych w budownictwie wydane na podstawie Prawa budowlanego i 
przepisów wykonawczych do tej ustawy lub odpowiadające im ważne 
uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej 
obowiązujących przepisów prawa. 

Zamawiający określając wymogi dla każdej osoby w zakresie posiadanych 
uprawnień budowlanych, dopuszcza, odpowiadające im uprawnienia, które 
zostały uznane na zasadach określonych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 
roku o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach 
członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2272 późn. zm.) 

 
8.2. Ocena warunków udziału w postępowaniu nastąpi w oparciu o Wykaz osób stanowiący 

Załącznik nr 2 do IDW. 
8.3. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie zgodnie z 

formułą „spełnia”/„nie spełnia” na podstawie dokumentów i oświadczeń złożonych 
zgodnie z Rozdziałem 9 IDW. 
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9. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ 
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z 
POSTĘPOWANIA ORAZ W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW 
UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU. 

 
9.1. W celu potwierdzenia, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu 

Wykonawca, przedkłada: 
a) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego,  

wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia 
i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu 
wykonywanych przez nie czynności (załącznik nr 2 do IDW). 

9.2. W celu potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania, 
Wykonawca, przedkłada: 
a) oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym 

(oświadczenie zawarte jest w Formularzu ofertowym); 
b) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na postawie przesłanek określonych 

w Rozdziale 7.1 IDW (oświadczenie zawarte jest w Formularzu ofertowym). 

9.3. Zamawiający zastrzega możliwość sprawdzenia powyższych informacji. 

9.4. Jeżeli Wykonawca nie złoży dokumentu wskazanego w pkt 9.1. lit a) lub innych 
dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, złożone oświadczenia lub 
dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego 
wątpliwości, Zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do 
udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, 
uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlega 
odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 

9.5. Jeżeli wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe 
pełnomocnictwa, zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, 
chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby 
unieważnienie postępowania. 

9.6. W przypadku oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 
(konsorcjum):  

a) w formularzu oferty należy wskazać firmy (nazwy) wszystkich Wykonawców 
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia; 

b) oferta musi być podpisana w taki sposób, by wiązała prawnie wszystkich 
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Osoba 
podpisująca ofertę musi posiadać umocowanie prawne do reprezentacji. 
Umocowanie musi wynikać z treści pełnomocnictwa załączonego do oferty – 
treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania; 

c) wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia będą 
ponosić odpowiedzialność solidarną za wykonanie umowy; 

d) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wyznaczą 
spośród siebie Wykonawcę kierującego (lidera), upoważnionego do zaciągania 
zobowiązań, otrzymywania poleceń oraz instrukcji dla i w imieniu każdego, jak 
też dla wszystkich partnerów; 

e) Zamawiający może w ramach odpowiedzialności solidarnej żądać wykonania 
umowy w całości przez lidera lub od wszystkich Wykonawców wspólnie 
ubiegających się o udzielenie zamówienia łącznie lub każdego z osobna. 
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10. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z 
WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A 
TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z 
WYKONAWCAMI. 

10.1. Wszelkie informacje związane z postępowaniem Wykonawcy zobowiązani są 
przekazywać do:  

Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy 

Dziekanowice 32 

62-261 Lednogóra 

e-mail: sekretariat@lednica.pl 

fax /61/ 427 50 20 

tel. /61/ 427 50 10 

od poniedziałku do piątku w godz. 07:00 – 15:00, z wyłączeniem dni wolnych od pracy. 

10.2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 
informacje Zamawiający i Wykonawca przekazują pisemnie, faksem lub przy pomocy 
poczty elektronicznej. 

10.3. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w języku polskim. 

10.4. Jeżeli Zamawiający i Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia 
oraz informacje faksem lub przy pomocy poczty elektronicznej, każda ze stron na 
żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 

10.5. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę, 
Zamawiający będzie uważał, iż pismo wysłane przez Zamawiającego na numer faksu 
lub adres e-mail podany przez Wykonawcę zostało doręczone w sposób umożliwiający 
zapoznanie się Wykonawcy z jego treścią. 

10.6. Wykonawca zobowiązany jest do powiadomienia Zamawiającego o wszelkiej zmianie 
numeru faksu i adresu poczty elektronicznej podanego w ofercie. 

10.7. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści 
zawartych w zapytaniu ofertowym i jego załącznikach. Pytania należy kierować pisemnie 
na adres Zamawiającego lub drogą elektroniczną na adres podany w punkcie 10.1. 
Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie pod warunkiem, że wniosek wpłynął do 
Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa terminu 
składania ofert. 

10.8. Jeżeli wniosek o którym mowa w punkcie 10.7. wpłynie po upływie określonego terminu 
lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnienia lub 
pozostawić wniosek bez rozpatrzenia. 

10.9. Upublicznienie odpowiedzi na wnioski Wykonawców nastąpi poprzez zamieszczenie na 
internetowej https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ oraz na stronie 
internetowej Zamawiającego www.lednicamuzeum.pl w zakładce Aktualności/Przetargi. 

10.10. Korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem, należy kierować na adres: 

 
Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy 

Dziekanowice 32 

62-261 Lednogóra 

Adres email: sekretariat@lednica.pl 
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11. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 

11.1.  Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 
 
 

12. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

12.1 Termin, którym Wykonawca będzie związany złożoną ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu 
rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

12.2 W toku postępowania Zamawiający może jednokrotnie zwrócić się z wnioskiem do 
Wykonawców o zgodę na przedłużenie terminu związania ofertą, maksymalnie o 60 dni. 

12.3 Wykonawca samodzielnie może przedłużyć termin związania ofertą. 
 
 

13. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT 

13.1. Ofertę w zaklejonej kopercie z dopiskiem - Oferta – zapytanie ofertowe nr MPP-03-2020 
na: „Dziedzictwo Pierwszych Piastów – rozbudowa infrastruktury magazynowo- 
konserwatorsko - wystawienniczej Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy. Pełnienie 
funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego branży budowlanej”, należy złożyć lub 
przesłać do siedziby Zamawiającego: Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, 
Dziekanowice 32 , 62-261 Lednogóra lub przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail: 
sekretariat@lednica.pl 

13.2. Termin składania ofert do dnia 24.06.2020 r. do godz. 12:00. 
13.3. Każdy Wykonawca może złożyć w niniejszym postępowaniu jedną ofertę. 
13.4. W przypadku podpisania oferty przez pełnomocnika do oferty należy dołączyć 

stosowne pełnomocnictwo dla takiego pełnomocnika.  
13.5. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 
13.6. Wykonawcy przedstawiają ofertę zgodnie ze wszystkimi wymaganiami określonymi w 

IDW. 
13.7. Oferta musi zawierać: 

a) formularz oferty (załącznik nr 1 do IDW); 

b) wykaz osób ( załącznik 2 do IDW); 

c) w przypadku podpisania oferty przez pełnomocnika, oraz w przypadku 
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia do oferty 
Wykonawca dołączy pełnomocnictwo.  

13.8. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w 
terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż 
zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.  
Jeżeli oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa  
w rozumieniu przepisów, art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r.  
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j.: Dz. U. z 2019 r., Nr 1010), wówczas 
informacje te muszą być wyodrębnione w formie osobnego pakietu celem zachowania 
przez Zamawiającego tajemnicy. Pakiet ten ma być wyraźnie oznaczony „Tajemnica 
przedsiębiorstwa – nie udostępniać innym uczestnikom postępowania”. Zamawiający 
nie ponosi odpowiedzialności za niezgodne z IDW przygotowanie w/w pakietu przez 
Wykonawcę. Stosowne zastrzeżenie Wykonawca winien złożyć na formularzu 
ofertowym. W przeciwnym razie cała oferta zostanie ujawniona na wniosek każdej 
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zainteresowanej osoby. Nie mogą stanowić tajemnicy przedsiębiorstwa informacje 
podane do wiadomości podczas otwarcia ofert. 

13.9. Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa  
w rozumieniu ww. ustawy w momencie odmowy na wezwanie Zamawiającego do 
odtajnienia przez Wykonawcę tej części oferty, skutkować będzie odtajnieniem tej 
części oferty nie będącej tajemnicą przedsiębiorstwa przez Zamawiającego. 

13.10. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień 
dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie negocjacji 
dotyczących złożonej oferty oraz dokonywanie zmian w jej treści. 

13.11. Zamawiający poprawia w ofercie oczywiste omyłki pisarskie, omyłki rachunkowe z 
uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, inne omyłki 
polegające na niezgodności oferty z zapytaniem ofertowym, niepowodujące istotnych 
zmian w treści oferty – niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta 
została poprawiona. 

13.12. Jeżeli zaoferowana cena lub ich istotne części składowe, wydają się rażąco niskie w 
stosunku do przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości zamawiającego co do 
możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi 
przez zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, zamawiający zwraca 
się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny. 

13.13. W przypadku gdy cena całkowita oferty jest niższa o co najmniej 30% od: 
a) wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, 

ustalonej przed wszczęciem postępowania zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy 
Prawo zamówień publicznych lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych 
ofert, zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, chyba, że rozbieżność 
wynika z okoliczności oczywistych, które nie wymagają wyjaśnienia; 

b) wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, 
zaktualizowanej z uwzględnieniem okoliczności, które nastąpiły po wszczęciu 
postępowania, w szczególności istotnej zmiany cen rynkowych, zamawiający 
może zwrócić się o udzielenie wyjaśnień. 

13.14. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny lub kosztu spoczywa 
na wykonawcy. 

13.15. Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień lub jeżeli 
dokonana ocena wyjaśnień wraz ze złożonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera 
rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia. 

 
 

14. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT. 

14.1.  Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego tj.: 
 

Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy 
Dziekanowice 32 
62-261 Lednogóra 
 
lub za pomocą poczty elektronicznej w formie skanów dokumentów (formularz 
oferty i załączniki) na adres: sekretariat@lednica.pl 
 
w nieprzekraczalnym terminie: 

do dnia  24.06.2020 r. do godz.  12:00 

14.2. W postępowaniu wezmą udział tylko te oferty, które wpłyną do dnia 24.06.2020 roku do 
godz. 12:00.  



 

 

12 
Instrukcja dla Wykonawców – „Dziedzictwo Pierwszych Piastów – rozbudowa infrastruktury magazynowo –konserwatorsko - 
wystawienniczej Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego branży 
budowlanej”. 

14.3. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składnia ofert ma data i godzina 
wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy 
kurierską lub e-mailem. 

14.4. Oferty złożone po terminie składania ofert nie będą rozpatrywane. 
 

15. SPOSÓB OBLICZENIA CENY 

15.1. Podana w ofercie cena będzie ceną ryczałtową i musi być wyrażona w PLN. Cena musi 
uwzględniać wszystkie wymagania dokumentacji postępowania oraz obejmować 
wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z 
obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia. 

15.2. Ceną oferty jest cena wymieniona w formularzu oferty. Cenę taką Zamawiający przyjmie 
na potrzeby oceny i porównania ofert. Cenę podaną w formularzu ofertowym należy 
podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, przy czym końcówki poniżej 0,5 
grosza pomija się, a końcówki 0,5 i powyżej 0,5 grosza zaokrągla się do 1 grosza. 

15.3. Stawkę podatku od towarów i usług (VAT) należy uwzględnić w wysokości obowiązującej 
na dzień składania ofert. 

15.4. Określony w dokumentacji postępowania rzeczowy zakres przedmiotu zamówienia oraz 
postanowienia wynikające z Projektu umowy stanowią podstawę do obliczenia ceny 
łącznej wynikającej z oferty. 

15.5. Zamawiający nie dopuszcza podawania cen ofertowych w walutach obcych. 
 

16. OPISY KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY 
WYBORZE OFERTY ORAZ SPOSÓB OCENY  I PORÓWNANIA OFERT. 

16.1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował poniższymi 
kryteriami oceny ofert: 

 
Cena (C) – 100 % 
 

 
Lp. 

 
Kryterium 

Znaczenie 
procentowe 
kryterium 

Maksymalna liczba 
punktów, jakie może 
otrzymać oferta 
za dane kryterium 

1 Cena (C) 100 100 

Zasady punktacji w kryterium: 

Kryterium „Cena” (C) - oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną liczbę 100 
punktów, oferty pozostałe otrzymają zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku liczbę 
punktów proporcjonalnie mniejszą, obliczoną na podstawie poniższego wzoru 

Pi (C) =  (Cmin/Ci)* 100 pkt 

gdzie: 

Pi(C) liczba punktów jakie otrzyma oferta "i" 

Cmin 
najniższa cena spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych 
ofert 

Ci cena oferty badanej "i" 

W trakcie dokonywania oceny złożonych ofert Zamawiający będzie brał pod uwagę 
wartość brutto zamówienia. 
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16.2. Zamawiający wybierze, jako najkorzystniejszą ofertę, która uzyska największą liczbę 
punktów. 

16.3. Jeżeli Zamawiający nie może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na 
fakt, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i kryteriów poza cenowych 
wskazanych, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z niższą ceną, a jeżeli 
zostały złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający wzywa wykonawców, którzy 
złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert 
dodatkowych. 
 

17. OCENA OFERT I OGŁOSZENIE WYNIKÓW 

17.1. Zamawiający wykluczy Wykonawcę, który nie spełnia warunków udziału w postępowaniu 
określonych w Rozdziale 8 IDW. 

17.2. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli: 
a) jest złożona w niewłaściwej formie; 
b) jej treść nie odpowiada treści dokumentacji dotyczącej zapytania ofertowego z 

zastrzeżeniem punktu 13.18. IDW. 
c) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o 

zwalczaniu nieuczciwej konkurencji; 
d) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia; 
e) została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia; 
f) zawiera błędy w obliczeniu ceny lub kosztu; 
g) wykonawca nie wyraził zgody, na przedłużenie terminu związania ofertą; 
h) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów. 

17.3. W toku postępowania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców 
uzupełnień i wyjaśnień dokumentów potwierdzających warunki udziału w postępowaniu 
i brak podstaw do wykluczenia (jednokrotnie). 

17.4. Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny oferty wiarygodności 
przedstawionych przez Wykonawców dokumentów, oświadczeń, wykazów i informacji. 

17.5. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie przekazana Wykonawcom, 
którzy złożyli oferty oraz zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego 
www.lednicamuzeum.pl w zakładce Aktualności/Przetargi pod numerem postępowania 
MPP-03-2020 oraz na stronie https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ 

17.6. W przypadku gdy wybrany Wykonawca odstąpi od zawarcia umowy z Zamawiającym, 
Zamawiający zawiera umowę z kolejnym Wykonawcą, który w postępowaniu uzyskał 
kolejną największą liczbę punktów lub pozostawić postępowanie bez rozstrzygnięcia. 

17.7. Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę o miejscu i terminie zawarcia umowy. 
Brak stawienia się Wykonawcy w terminie i o godzinie wyznaczonej przez 
Zamawiającego traktowane będzie jako odmowa podpisania umowy. 

17.8. Zawarcie umowy nastąpi wg wzoru stanowiącego część III dokumentacji. 
 

18. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

18.1. Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

 

19. ZAMAWIAJĄCY NIE DOPUSZCZA SKŁADANIA OFERT WARIANTOWYCH.  

 

http://www.lednicamuzeum.pl/
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/
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20. ZAMAWIAJĄCY NIE PRZEWIDUJE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Z 
ZASTOSOWANIEM AUKCJI ELEKTRONICZNEJ. 

 

21. ZAMAWIAJĄCY NIE PRZEWIDUJE ZWROTU KOSZTÓW UDZIAŁU  
W POSTĘPOWANIU. 

 

22. INFORMACJA O UNIWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA 

 

22.1. Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, gdy: 

a) nie złożono ofert niepodlegających odrzuceniu; 

b) 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; 

c) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub 

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

d) wystąpienia nieusuwalnej wady postępowania, skutkującej ryzykiem uznania części 

lub całości wydatków poniesionych w wyniku zawarcia umowy z Wykonawcą za 

niekwalifikowane w rozumieniu wytycznych Instytucji Zarządzającej Programu 

Operacyjnego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 4 „Środowisko”, Działanie 4.4. 

„Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego”. 

22.2. Informacja o unieważnieniu postępowania zostanie zamieszczona na stronie 

internetowej Zamawiającego www.lednicamuzuem.pl w zakładce Aktualności/Przetargi 

pod numerem postępowania MPP-03-2020 oraz na stronie 

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ 

 

23.  ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE 
DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, 
OGÓLNE WARUNKI UMOWY ALBO WZÓR UMOWY 

 
Projekt umowy stanowi część III dokumentacji. 

 

Zmiana umowy będzie możliwa w przypadkach i na warunkach przewidzianych w 

projekcie umowy. 

 

24.  POZOSTAŁE INFORMACJE 

24.1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym zapytaniu ofertowym mają 
zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz postanowienia Wytycznych. 

24.2. Integralną część zapytania ofertowego stanowi dokumentacja projektowa 
inwestycji objętej nadzorem, która dostępna jest w siedzibie Zamawiającego oraz 
na stronie Zamawiającego www.lednicamuzeum.pl w zakładce 
Aktualności/Przetargi pod numerem postępowania MPP-03-2020. 

24.3. Osoby przedstawione przez Wykonawcę do realizacji zamówienia nie mogą 
przekraczać maksymalnego dopuszczalnego limitu zaangażowania zawodowego 
w liczbie 276 godzin miesięcznie, o którym mowa w Wytycznych. 
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24.4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany lub uzupełnienia treści zapytania 
ofertowego przed upływem terminu na składanie ofert. Informacja o wprowadzeniu 
zamiany lub uzupełnienia treści zapytania ofertowego zostanie opublikowana w 
miejscach publikacji zapytania. 

24.5. Niniejsze ogłoszenie nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień 
publicznych, a propozycje składane przez zainteresowane podmioty nie są ofertami 
w rozumieniu Kodeksu cywilnego. 

  

25. KLAUZULA OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO W POSTĘPOWANIACH O 

UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 
04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:  
 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Pierwszych Piastów na 

Lednicy, Dziekanowice 32, 62-261 Lednogóra, 
  inspektorem ochrony danych osobowych w Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, 

Dziekanowice 32, 62-261 Lednogóra, jest Pani mgr Ewa Pelczyk, tel. tel. 61 427 50 10 
wew. 331, e-mail: iod@lednica.pl 
 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w 

celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia pt. „Dziedzictwo 
Pierwszych Piastów – rozbudowa infrastruktury magazynowo–konserwatorsko - 
wystawienniczej Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy. Pełnienie funkcji inspektora 
nadzoru inwestorskiego branży budowlanej”, prowadzonym w trybie zapytania 
ofertowego; 

 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 
zostanie dokumentacja postępowania, 

 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres 4 lat od dnia zakończenia 
postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, 
okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 

 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana 
dotyczących jest wymogiem, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia;   

 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

 posiada Pani/Pan: 
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana 

dotyczących; 
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych; 
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 
18 ust. 2 RODO;   

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza 
przepisy RODO; 

 nie przysługuje Pani/Panu: 
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 
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− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych 
osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest 
art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

 
 

27. ZAŁACZNIKI DO IDW 

 
 

L.p. 
Oznaczenie 
Załącznika 

Nazwa Załącznika 

1. Załącznik nr 1 wzór Formularza Oferty  

2 Załącznik nr 2 wykaz osób 
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Załącznik nr 1 do IDW  
 

 
FORMULARZ OFERTY 

 
w postępowaniu pn. „Dziedzictwo Pierwszych Piastów – rozbudowa infrastruktury 
magazynowo-konserwatorsko-wystawienniczej Muzeum Pierwszych Piastów na 
Lednicy. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego branży budowlanej”. 
 
Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego MPP-03-2020 

 

  

 
 
1. ZAMAWIAJĄCY: 

Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy 

Dziekanowice 32 

62-261 Lednogóra 

 
2. WYKONAWCA: 

Niniejsza oferta zostaje złożona przez1: 

L.p. Nazwa(y) Wykonawcy(ów) Adres(y) Wykonawcy(ów) 

   

OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW: 

Imię i nazwisko  

Adres  

Nr telefonu  

Nr faksu  

Adres e-mail  

 

3. Ja (my) niżej podpisany(i) oświadczam(y), że: 

 

Cena oferty za realizację niniejszego zamówienia wynosi: 

 

Cena  netto: 

........................................... PLN 

należny podatek VAT 23%  

 

co daje kwotę brutto:  

........................................... PLN 

4. Podana cena obejmuje wszystkie koszty niezbędne do należytego wykonania niniejszego 
zamówienia. 

                                                           
1 Wykonawca modeluje tabelę poniżej w zależności od swego składu 
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5. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się dokumentacją dotyczącą zapytania ofertowego, w 
tym także ze Projektem Umowy i uzyskaliśmy wszelkie informacje niezbędne do 
przygotowania niniejszej oferty. W przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do 
zawarcia Umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w IDW w miejscu 
i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

6. Oświadczamy, że nie podlegamy wykluczeniu z postępowania na podstawie 
przesłanek określonych w punkcie 7.1. IDW. 

7. Oświadczamy, że nie jesteśmy powiązani z Zamawiającym, ani z osobami go 
reprezentującymi osobowo lub kapitałowo w rozumieniu zapisów Wytycznych 
horyzontalnych w zakresie kwalifikowania wydatków (zgodnie z punktem 7.2. IDW). 

8. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w 
IDW. 

9. Zobowiązujemy się wykonać całość zamówienia w terminie określonym w IDW. 
10. Informujemy, iż żadne z informacji zawartych w ofercie nie stanowią tajemnicy 

przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji/wskazane poniżej informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę 
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w 
związku z niniejszym nie mogą być one udostępniane, w szczególności innym 
uczestnikom postępowania2: 

L.p. 
Oznaczenie rodzaju (nazwy) 

informacji 

Strony w ofercie i 
pozostałych dokumentach 

(wyrażone cyfrą) 

od do 

a)    

Uzasadnienie zastrzeżenia ww. informacji, jako tajemnicy przedsiębiorstwa zostało 
załączone do naszej oferty.  

11. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 
RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio 
pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym 
postępowaniu. 
(Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).  
W przypadku, gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi 
wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia 
wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie). 

 

12. Załącznikami do niniejszej oferty są: 

Podpis(y): 

L.p. 
Nazwa(y) 

Wykonawcy(ów) 

Nazwisko i imię osoby 
(osób) 

upoważnionej(ych) 
do podpisania 

niniejszej 
oferty w imieniu 
Wykonawcy(ów) 

Podpis(y) osoby(osób) 
upoważnionej(ych) do 
podpisania niniejszej 

oferty w imieniu 
Wykonawcy(ów) 

Pieczęć(cie) 
Wykonawcy(ów) 

Miejscowość 
i data 

      

      

 

* - niepotrzebne skreślić  

                                                           
2 Wykonawca wypełnia w przypadku zastrzeżenia informacji 
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Załącznik nr 2 do IDW  
 

w postępowaniu pn. „Dziedzictwo Pierwszych Piastów – rozbudowa infrastruktury 
magazynowo-konserwatorsko-wystawienniczej Muzeum Pierwszych Piastów na 
Lednicy. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego branży budowlanej”. 
 
Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego MPP-03-2020 

 

 

 

  

  
WYKAZ OSÓB  

SKIEROWANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA  
 
Zamówienie niniejsze wykonywać będą następujące osoby posiadające wymagane 
kwalifikacje zawodowe oraz posiadające wymagane uprawnienia: 

L.p. 
Imię i 

nazwisko 
Funkcja 

Kwalifikacje zawodowe, 
doświadczenie 

 
Numer i data wydania uprawnień 

budowlanych oraz ich zakres 

1.  
Inspektor 
Nadzoru 

Budowlanego 

Uprawnienia budowlane:  
kierowania robotami budowlanymi 
bez ograniczeń w specjalności 
konstrukcyjno-budowlanej;  
 
Staż pracy:  
minimum 5 lat na stanowisku 
Inspektora Nadzoru Budowlanego 
licząc od daty uzyskania 
uprawnień,  
 
Doświadczenie szczegółowe:  
udokumentowane pełnienie funkcji 
Inspektora Nadzoru Budowlanego 
przy realizacji co najmniej jednej 
zrealizowanej pełnobranżowej 
roboty budowlanej o wartości nie 
mniejszej niż 5 mln. PLN brutto. 
 

 

 
UWAGA – WYKONAWCA wypełnia tylko kolumny: „Imię i nazwisko” oraz „Numer i data wydania 
uprawnień budowlanych oraz ich zakres”. 

 
PODPIS(Y): 

L.p. 
Nazwa(y) 

Wykonawcy(ów) 

Nazwisko i imię osoby (osób) 
upoważnionej(ych) do 

podpisania niniejszej oferty w 
imieniu Wykonawcy(ów) 

Podpis(y) osoby(osób) 
upoważnionej(ych) do 
podpisania niniejszej 

oferty w imieniu 
Wykonawcy(ów) 

Pieczęć(cie) 
Wykonawcy (ów) 

Miejscowość 
i data 

 
 
 

    

 
 
 

    

 
 
 
 
 
 


