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Rzeszów, dnia 09 listopada 2016 r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM 
KTÓREGO WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH 

RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30.000 EURO

Zamawiający -  Prokuratura Okręgowa w Rzeszowie, ul. Hetmańska 45d, 
35-078 Rzeszów, zaprasza do złożenia oferty na wykonanie malowania pomieszczeń 
siedziby Prokuratury Rejonowej w Strzyżowie zlokalizowanych w budynku przy 
ul. 8 Marca 9 w Strzyżowie.

1) opis przedmiotu zamówienia:
a) przedmiotem zamówienia jest wykonanie malowania pomieszczeń siedziby Prokuratury 

Rejonowej w Strzyżowie zlokalizowanych na parterze i I piętrze w budynku przy 
ul. 8 Marca 9 w Strzyżowie,

b) zamówienie zostanie wykonane zgodnie ze złożoną przez Wykonawcę ofertą oraz 
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, normami, warunkami technicznymi, 
zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, wytycznymi i wszelkimi zaleceniami 
uzgodnionymi do wykonania w czasie realizacji zadania.

2) termin wykonania zamówienia:
do 20.12.2016 r.

3) warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania 
tych warunków:
o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy zgodnie z art. 22 ust. 1 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 
2164 oraz z 2016 r. poz. 831 i 996)) i ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy 
-  Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r. poz. 1020) 
na dzień składania ofert nie podlegają wykluczeniu z postępowania - wykażą brak podstaw 
do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 
12-23 i ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz spełniają następujące warunki 
udziału w postępowaniu dotyczące:
1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile 

wynika to z odrębnych przepisów,
2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej -  a w szczególności posiadania na czas realizacji 

zamówienia aktualnego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej OC w związku 
z przejściem na Wykonawcę pełnej odpowiedzialności za szkody i następstwa



nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich przebywających 
w rejonie wykonywania zamówienia

3) zdolności technicznej lub zawodowej -  dysponowania odpowiednim potencjałem 
technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

Zamawiający dokona oceny spełnienia tych warunków na podstawie złożonych przez 
Wykonawcę oświadczeń i dokumentów określonych w ust. 4).
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia te warunki jeżeli złoży oświadczenie 
o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 
do ogłoszenia oraz złoży oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia go 
z postępowania wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do ogłoszenia.

4) wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu 
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:
a) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu wg wzoru stanowiącego 

załącznik Nr 1 do ogłoszenia,
b) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania wg wzoru stanowiącego 

załącznik Nr 2 do ogłoszenia
c) aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, 
wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert 
(uwierzytelniona kserokopia),

d) pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy (w formie oryginału) o ile nie wynika 
ono z innych dokumentów załączonych do oferty.

e) uwierzytelniona kserokopia aktualnego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej 
OC Wykonawcy.

5) informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz 
przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych 
do porozumiewania się z wykonawcami:
oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy 
przekazują pisemnie (adres Zamawiającego: Prokuratura Okręgowa w Rzeszowie, 
35-078 Rzeszów, ul. Hetmańska 45d), faksem (numer Zamawiającego: 17 50 61 203) lub 
drogą elektroniczną (adres e-mail Zamawiającego: sekretariat@rzeszow.po.gov.pl)
Osobami upoważnionymi przez Zamawiającego do kontaktu z Wykonawcami są:
a) w sprawach proceduralnych Anna Moskal -  Mik, tek: 17 5061 254, fax.: 17 5061 264
b) wprzedmiocie zamówienia - Jerzy Ogorzałek, tek: 17 5061 250 w godz. 7:15-11:15

6) wymagania dotyczące wadium, jeżeli Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

7) termin związania ofertą:
Wykonawca jest związany ofertą: 15 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

8) opis sposobu przygotowywania ofert:
a) Wykonawca składa ofertę na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do 

ogłoszenia,
b) ofertę należy sporządzić w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej, pod 

rygorem nieważności,
c) oferta oraz wszystkie wymagane załączniki winny być podpisane przez przedstawiciela 

Wykonawcy uprawnionego do reprezentowania zgodnie z przedstawionym aktem 
rejestracyjnym, wymogami ustawowymi oraz przepisami prawa,
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d) jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela 
Wykonawcy, jest on zobowiązany do przedłożenia dokumentu potwierdzającego 
uprawnienia do wykonania czynności - pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo dołączone do 
oferty Wykonawcy składają w oryginale.

e) oferta musi zawierać kolejno:
- formularz oferty -  wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do ogłoszenia,
- aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji 

o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub 
ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania oferty 
(uwierzytelniona kserokopia),

- pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy (w formie oryginału) o ile nie 
wynika ono z innych dokumentów załączonych do oferty,

- oświadczenie wykazujące spełnianie warunków udziału w postępowaniu -  wg wzoru 
stanowiącego załącznik nr 1 do ogłoszenia,

- oświadczenie wykazujące brak podstaw do wykluczenia z postępowania -  wg wzoru 
stanowiącego załącznik nr 2 do ogłoszenia,

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego, tj.:
• zaakceptowany (podpisany pod słowem „akceptuję”) wzór umowy -  stanowiący 

załącznik nr 4 do ogłoszenia,
• kosztorys ofertowy, sporządzony metodą uproszczoną („skrócony”) i zawierający 

kolumny ceny jednostkowej i wartości pozycji netto, wynikającej z przemnożenia 
ilości jednostek przedmiarowych przez cenę jednostkową.

Wykonawca sporządzi kosztorys ofertowy w oparciu o załączony do zaproszenia 
przedmiar robót. Do kosztorysu ofertowego Wykonawca załączy szczegółowe 
zestawienie ilościowo -  wartościowe materiałów przewidzianych do wbudowania 
i wykorzystania podczas realizacji zadania.
Z uwagi na ryczałtowy charakter wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu zamówienia 
Zamawiający nakłada na Wykonawcę obowiązek sprawdzenia zgodności 
i kompletności przedmiaru robót poprzez dokonanie niezbędnych pomiarów 
sprawdzających „z natury” w trakcie wizji lokalnej.
W związku z tym przedmiary robót stanowiące załącznik do niniejszego zaproszenia 
należy traktować jedynie jako materiał pomocniczy do wyliczenia wynagrodzenia 
Wykonawcy.
Zamawiający zaleca przeprowadzenie wizji lokalnej oraz uzyskania w tym 
względzie wszelkich informacji, które mogą być potrzebne i niezbędne do 
przygotowania oferty. Przeprowadzenie wizji lokalnej na obiekcie przewidzianym do 
realizacji zamówienia będzie możliwe po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu 
terminu z kierownikiem sekretariatu Prokuratury Rejonowej w Strzyżowie Panią 
Bogumiłą Ryzak teł. 17 5061 485

9) miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:
ofertę na załączonym Formularzu Ofertowym należy złożyć w terminie do dnia 
17 listopada 2016 r. w formie (zgodnie z wyborem Wykonawcy):
a) pisemnej na adres: Prokuratura Okręgowa w Rzeszowie,

35-078 Rzeszów, ul. Hetmańska 45d
b) faxem na numer: 17 50 61 203
c) w wersji elektronicznej (skan) na e-mail: sekretariat@rzeszow.po.gov.pl
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10) opis sposobu obliczenia ceny:
a) Wykonawca określi cenę oferty w sposób podany w formularzu ofertowym 

stanowiącym załącznik Nr 3 do ogłoszenia,
b) cena oferty musi obejmować kompletne wykonanie zamówienia publicznego 

i zawierać całkowitą kwotę, niezmienną w całym okresie umowy (wynagrodzenie 
ryczałtowe), wartości przedmiotu zamówienia, jaką Zamawiający poniesie za jego 
wykonanie,

c) cena oferty musi obejmować wszystkie nakłady konieczne do wykonania przedmiotu 
zamówienia i nie będzie podlegać zmianie,

d) cena oferty musi być podana w PLN cyfrowo i słownie oraz być zaokrąglona do dwóch 
miejsc po przecinku,

e) wysokość oferowanego wynagrodzenia ryczałtowego jest ostateczna, niezależnie od 
rozmiaru wykonanych robót i innych świadczeń oraz ponoszonych przez Wykonawcę 
kosztów ich realizacji. Za ustalenie ilości prac oraz za sposób przeprowadzenia na tej 
podstawie kalkulacji wynagrodzenia ryczałtowego odpowiada wyłącznie Wykonawca.
Cena oferty powinna obejmować kompletne wykonanie zamówienia publicznego, w tym 
koszty wszystkich robót i prac, których wykonanie niezbędne jest dla prawidłowego 
wykonania przedmiotu zamówienia, jak też przywrócenie do stanu pierwotnego (sprzed 
rozpoczęcia realizacji robót) wszystkich elementów, które zostaną przez Wykonawcę 
naruszone bądź uszkodzone oraz między innymi: podatek VAT, koszty wszystkich robót 
przygotowawczych, koszty utrzymania i uporządkowania terenu prowadzenia robót, 
koszty uporządkowania realizowanego zadania, odszkodowań za wyrządzone szkody 
oraz wszelkie koszty konieczne do poniesienia celem terminowej i prawidłowej realizacji 
robót oraz tzw. „koszty ryzyka”. Koszt malowania winien obejmować wyniesienie 
i ponowne ustawienie biurek, szaf, szafek, foteli i krzeseł lub ich zabezpieczenie folią 
oraz zabezpieczenie powierzchni podłóg, regałów, okien itd. folią malarską.
Wykonawca złoży oświadczenie, zawarte w treści oferty, że oferowana cena 
wykonania zamówienia obejmuje wszystkie jego koszty.

11) opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz 
z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert:
jedynym kryterium oceny oferty jest cena -  waga 100%

12) informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty 
w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego:
wybór oferty Wykonawcy wymaga potwierdzenia przez Zamawiającego na piśmie, przed 
upływem terminu związania ofertą. Brak takiego oświadczenia Zamawiającego 
w powyższym terminie oznacza, że oferta nie została przyjęta. W oparciu o przyjętą 
ofertę Strony zawrą umowę w formie pisemnej, której wzór stanowi załącznik Nr 4 do 
ogłoszenia.

13) wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli 
Zamawiający żąda wniesienia zabezpieczenia:
Zamawiający nie żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

14) istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej 
umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór 
umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę 
w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach:
wzór umowy stanowi załącznik nr 4 do ogłoszenia.



15) postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone zgodnie z postanowieniami 
Regulaminu udzielania zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych 
równowartości kwoty 30.000 euro, oraz przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. 
-  Kodeks cywilny (Dz. U. z 2016 r. poz. 380 z późn. zm.).

16) Załącznikami do niniejszego ogłoszenia, stanowiącymi jego integralną część, są 
dokumenty wymienione w treści ogłoszenia.


