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Stasin, 01.09.2014 r. 
Nazwa firmy : 
 
Firma Produkcyjno-Handlowo-Usługowa „POLA” Jan Krzyszczak 
Stasin 34, 21-030 Motycz  
NIP 7130001438 
  
 
 

OTWARTE 
Zapytanie ofertowe nr 1/2014 

 dotyczy zamówienia  
Wykonanie robót związanych z realizacją projektu - Kultywowanie tradycji 

piekarskich poprzez przystosowanie pomieszczeń i zagospodarowanie terenu  
do utworzenia  "Zagrody Piekarza" 

 
 
I. ZAMAWIAJĄCY 
F.P.H.U. "POLA" Jan Krzyszczak  
NIP: 713-000-14-38, REGON: 430016494 
 
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na robotach remontowych  i zagospodarowaniu 
działki związanych z realizacją projektu - Kultywowanie tradycji piekarskich poprzez przystosowanie 
pomieszczeń i zagospodarowanie terenu do utworzenia "Zagrody Piekarza”, który będzie realizowany 
w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”, objętego PROW na lata 2007-2013 dla 
województwa lubelskiego. 
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w przedmiarze robót będących załącznikiem oraz   
       dokumentacji projektowej 
 
 
Przedmiar robót załącznik 1 
Dokumentacja projektowa załącznik 2 
 
  
3. W celu realizacji zamówienia Zamawiający, przekaże Wykonawcy materiały w postaci pliku PDF 

(przedmiar robót) oraz pliku graficznego JPG (projekt). 
4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 
5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom. 
 
III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 
 Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 31.03.2015 r. 
 
IV. OPIS SPOSBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 
 Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania. 
 Oferta powinna być: 
 - opatrzona pieczątką firmową, 
 - posiadać datę sporządzenia,  
 - zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP, 
 - podpisana czytelnie przez wykonawcę.  
 
V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 
1. Oferta powinna być dostarczona osobiście lub listem poleconym na  adres: Stasin 34, 21-030 Motycz 
do dnia 15.09.2014. do godz. 12.00, wraz z następującymi załącznikami: 
a)   załączoną kopia odpisu z rejestru przedsiębiorców lub zaświadczenia z ewidencji działalności   
      gospodarczej,  wystawione w dacie nie wcześniejszej niż sześć miesięcy przed datą złożenia oferty.  
b)   oświadczenie o niezaleganiu zobowiązań w stosunku do Budżetu Państwa 
c)   oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania przetargowego  
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d)   wykaz osób uczestniczących w realizacji zadania, a w szczególności osób odpowiedzialnych za  
      kierowanie robotami, posiadającymi  uprawnienia i kwalifikacje niezbędne do wykonania zamówienia 
e) oświadczenie o posiadaniu warunków ekonomicznych i zasobów technicznych do realizacji zadania w 
terminie ujętym w Specyfikacji 
f)  oświadczenie o wykazaniu się zdolnością należytego wykonania zadania 
g) oświadczenie o akceptacji warunków zamówienia, a w szczególności o gotowości spełnienia 
dodatkowych wymogów organizacyjnych, finansowych i formalnych wynikających z finansowania inwestycji 
udzielonego w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”, objętego PROW na lata 2007-
2013 
h)  wykaz przynajmniej trzech robót wykonanych o podobnym charakterze 
    
2. Ocena ofert  zostanie  dokonana  w dniu 16.09.2014 a wyniki  i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie 

ogłoszony o godzinie 13:00 w siedzibie Firmy 17.09.2014 oraz na tablicy ogłoszeń F.P.H.U. "POLA" 
Jan Krzyszczak 

3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane 
4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę. 
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści 

złożonych ofert. 
6. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: http://www.piekarniapola.pl 
 
VI. OCENA OFERT 
 Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów: 
 1.   Cena 90% 
        2.  Referencje 
 
VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów w siedzibie firmy F.P.H.U. "POLA" 

Jan Krzyszczak o godzinie 13:00 w dniu 15.09.2014. 
 

 
VIII. DODATKOWE INFORMACJE 

Dodatkowych informacji udziela  p. Barbara Krzyszczak pod numerem telefonu 510 174 043 oraz 
adresem email: bkrzyszczak@piekarniapola.pl  
 

IX. ZAŁĄCZNIKI 
1. Przedmiar robót 
2. Dokumentacja projektowa 
3. Wzór formularza ofertowego 
4. Wzory oświadczeń oferenta: 

 oświadczenie o niezaleganiu zobowiązań w stosunku do Budżetu Państwa 

 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania przetargowego  

 oświadczenie o posiadaniu warunków ekonomicznych i zasobów technicznych do realizacji 
zadania w terminie ujętym w Specyfikacji 

 
 

http://www.piekarniapola.pl/
mailto:bkrzyszczak@piekarniapola.pl

