
 
Zapytanie ofertowe nr 1/2021. 

Ślesin, dnia 29.04.2021r.                            

Miejscowość, data   

CGFP Ryby Sp. z o.o. 
ul. Dworcowa 35 
89-121 Ślesin 

Dane identyfikacyjne zamawiającego  
 
 
 

 
 
 
 

        Nazwa i adres oferenta 
 
 
 

Szanowni Państwo, zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na: 
 

"Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku gospodarczego wraz ze zmianą sposobu 
użytkowania na budynek produkcyjny z częścią socjalną, w ramach istniejącego 
gospodarstwa rolno – hodowlanego oraz zbiornik bezodpływowy 2 szt. na terenie części 
działki nr 665/3 w miejscowości Ślesin”. 

 

Tryb udzielenia zamówienia: 
Postępowanie o udzielenie zamówienia w oparciu o zasadę konkurencyjności wyboru 

wykonawców w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” 2014-2020. 
Postępowanie dotyczy wyboru jednego wykonawcy. Nie dopuszcza się składania ofert 
częściowych. 
 Inwestycja realizowana jest w ramach działania „Realizacja lokalnych strategii 
rozwoju kierowanych przez społeczność”. Priorytet 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności 
terytorialnej”. Program Operacyjny „Rybactwo i Morze”. Operacja nosi tytuł „Poprawa 
potencjału produkcyjnego i usługowego CGFP Ryby sp. z o.o. dzięki budowie małej 
przetwórni ryb z usługami cateringowymi i utworzeniu miejsca pracy”: 
 

Opis przedmiotu zamówienia: 
I. Zamówienie obejmuje wykonanie robót według załączonej „Dokumentacji 

projektowej” (załącznik  nr 5) i „Przedmiarów robót” (załącznik nr 6). 
II. Inne warunki zamówienia. 

1. Zamówienie musi być zrealizowane do 10 listopada 2021 r. 
2. W zakresie zagadnień szczegółowych obowiązuje „Instrukcja dla Wykonawcy” 

(załącznik nr 3). 
3. Zwycięzca konkursu ofert podpisze z Zamawiającym „Umowę” (załącznik nr 4) 

wraz z „Zobowiązaniem Wykonawcy” (załącznik nr 7). 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Kryteria oceny ofert - wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o 
następujące kryteria: 
Lp. Nazwa kryterium Waga 

1. Cena 100% 

 
 

Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium 
Sposób obliczania liczby punktów: 
Pc = (Cn : Co) x 100 x 100% 
gdzie:  
Pc – liczba punktów za cenę  
Cn – cena najniższa (netto) wśród ofert badanych (nie podlegających odrzuceniu) - w PLN  
Co – cena oferty (netto) oferenta którego dotyczy wyliczenie - w PLN  

 

Termin składania ofert: 
 
Termin na złożenie oferty mija 12 maja 2021r.  

 

 
W ramach postępowania wyklucza się możliwość udzielenia zamówienia podmiotom 

powiązanym osobowo lub kapitałowo z zamawiającym. 
O udzielenie zamówienia może ubiegać się podmiot niepowiązany kapitałowo i osobowo z 
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, 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, w stosunku pokrewieństwa lub 

powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii 
bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub 
kurateli.  

Oferenci są zobowiązani dołączyć do oferty oświadczenie o niewystępowaniu 
powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym. Wzór oświadczenia stanowi 
załącznik nr 1 do niniejszego zapytania. Niezłożenie oświadczenia będzie wiązało się z 
odrzuceniem oferty z powodu braków formalnych. 

 

Przyczyny odrzucenia oferty: 
1. Treść oferty nie odpowiada treści zapytania ofertowego. 
2. Oferta została złożona przez podmiot niespełniający warunków udziału w 

postępowaniu ofertowym, 
3. Oferta została złożona przez podmiot powiązany kapitałowo lub osobowo z 

Zamawiającym. 
4. Oferta została złożona po terminie składania ofert określonym w zapytaniu 

ofertowym. 
 

W przypadku braku złożenia co najmniej dwóch ofert zgodnych z 
zapytaniem ofertowym, postępowanie zostanie unieważnione. 
 
 



 
 
 

Ofertę należy złożyć w: - pocztą elektroniczną: 
astypczynski@fundacjapotulicka.pl 
- pocztą na adres: 
CGFP Ryby sp. z o.o 
89-121 Ślesin, ul. Dworcowa 35 
- osobiście: 
w biurze pod podanym wyżej adresem. 
 

      należy podać: adres, adres mailowy, nr fax 
 
Złożona oferta powinna zawierać co najmniej:  

 Dane identyfikujące oferenta (nazwę i adres), 

 Wartość oferty netto/brutto, 

 Termin realizacji zamówienia, 

 Kosztorys ofertowy w formie skróconej, 

 Oświadczenie o braku powiązania z Zamawiającym 
 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od postępowania bez wyłonienia 
oferenta i bez podania przyczyn; 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do poprawienia błędów rachunkowych na ofercie, 
bez konieczności informowania Oferenta; 

Zamawiający nie przewiduje procedury odwoławczej. 
 
Załączniki: 

1. Oświadczenie Wykonawcy o braku powiązań. 
2. Formularz ofertowy. 
3. Instrukcja dla Wykonawcy. 
4. Wzór umowy. 
5. Dokumentacja projektowa. 
6. Przedmiary robót budowlanych. 
7. Zobowiązanie Wykonawcy. 

  
 

 
 
 
 
 
 
(czytelny podpis zamawiającego/osoby 
upoważnionej)  
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