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Nr zapytania ofertowego: 1/2023 

Wohyń , 18.01.2023r. 

Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Anny  

W Wohyniu 

ul. Średnia 36 

21-310 Wohyń 

 

dot. Robót budowlanych termomodernizacyjnych  

 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

 

Zamawiający Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Anny w Wohyniu zwraca się z prośbą 

o złożenie oferty na wykonanie robót budowlanych  termomodernizacyjnych  

 

Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Anny w Wohyniu zaprasza do złożenia oferty w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia na roboty budowlane termomodernizacyjne, w 

ramach Programu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej: 

Ochrona atmosfery, Działania 3.4 – Budownictwo energooszczędne, część 1) Zmniejszenie 

zużycia energii w budownictwie, w ramach którego złożyło dokumentację aplikacyjną na 

realizację projektu pod nazwą: „Termomodernizacja obiektów o charakterze religijnym w 

Parafii p. w. św. Anny w Wohyniu”. 

 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest: 

Realizacja robót budowlanych termomodernizacyjnych w ramach przedsięwzięcia  pt. 

„Termomodernizacja obiektów o charakterze religijnym w Parafii p. w. św. Anny w 

Wohyniu” wniosku aplikacyjnego o dofinansowanego Programu Narodowego 

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej: Ochrona atmosfery, Działania 

3.4 – Budownictwo energooszczędne, część 1) Zmniejszenie zużycia energii w 

budownictwie 

 

Roboty budowlane termomodernizacyjne zgodnie z zakresem wynikającym z audytu 

energetycznego z załącznikiem 1 – zakres prac.  

CPV:45000000-7 

Roboty remontowe i renowacyjne 45443000-4 

Roboty elewacyjne 45421100-5 

Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów 45421100-5 
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Szczegółowy opis zamówienia: 

a/ Centrum Integracji w Bezwoli (Bezwola 1, 21-310 Wohyń)  

zakres wynikający z audytu energetycznego (szczegóły zawiera audyt 

energetyczny)  

• System zarządzania energią 

• Modernizacja oświetlenia 

• Montaż instalacji fotowoltaicznej 

• Docieplenie ścian zewnętrznych  

• Docieplenie dachu 

• Wymiana stolarki okiennej  

• Wymiana stolarki drzwiowej 

• Modernizacja systemu grzewczego 

• Modernizacja systemu ciepłej wody użytkowej  

 

b/ Dom Parafialny w Wohyniu (ul. Radzyńska 3, 21-310 Wohyń) 

zakres wynikający z audytu energetycznego (szczegóły zawiera audyt 

energetyczny) 

• System zarządzania energią 

• Modernizacja oświetlenia 

• Montaż instalacji fotowoltaicznej 

• Docieplenie dachu 

• Docieplenie stropu nad piwnicą 

• Wymiana stolarki okiennej 

• Wymiana stolarki drzwiowej  

• Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania 

 

Wykonawca będzie zobowiązany do stosowania przy robotach budowlanych 

obowiązujących wytycznych Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska  

i Gospodarki Wodnej, a także zapisów wniosku o dofinansowanie.  
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Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie wszelkich prac i czynności niezbędnych 

do prawidłowego wykonania termomodernizacji obiektu Centrum Integracji i Domu 

Parafialnego będących przedmiotem zamówienia zgodnie ze sztuką budowlaną i dobrą 

praktyką.  

Rodzaj i zakres prac niezbędnych do wykonania zadania został opisany zgodnie z 

Audytami energetycznymi, będącymi załącznikami do zapytania (załącznik 3 i 

załącznik 4). Kosztorysy, przedmiar są do wglądu w siedzibie Zamawiającego, można 

je zobaczyć po uprzednim zgłoszeniu zgodnie z wyznaczoną osobą do kontaktu. 

Możliwa jest również wizja lokalna w obiekcie w godzinach roboczych po uprzednim 

umówieniu z Zamawiającym.   

2. Termin wykonania zamówienia: do września 2023 r. szczegółowy termin wykonania 

uzgodniony na podstawie harmonogramu podczas podpisania umowy  

3. Opis sposobu przygotowania oferty: 

- wykonawca powinien przedstawić ofertę na formularzu cenowym, stanowiącym 

załącznik nr 1 do zapytania ofertowego, 

- oferta powinna być podpisana osobiście przez wykonawcę (w przypadku osób 

fizycznych) lub przez uprawnioną osobę wskazaną w KRS/CEiDG (w przypadku 

przedsiębiorców) 

- podana cena ofertowa musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją 

zamówienia, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia wskazane w pkt. 1, 

- oferta powinna zawierać wypełniony i podpisany formularz cenowy, 

pełnomocnictwo, jeśli formularz podpisuje osoba nie wskazana w KRS/CEiDG,  

- oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym, zgodnie ze wzorem – 

załącznikiem nr 2 do zapytania. 

4. Oferta powinna być złożona do godz. 10.00 do 06.02.2023 r. na e-mail: 

wohynparafia@gmail.com (w formie skanów podpisanych dokumentów) lub 

dostarczona osobiście (w oryginale) do kancelarii Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. 

Anny w Wohyniu, ul. Średnia 36, 21-310 Wohyń 

5. Oferta składana osobiście musi być złożona w zamkniętej kopercie oznaczonej 

dopiskiem „Usługi w zakresie robót termomodernizacyjnych i nr zapytania 

ofertowego– oferta - Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Anny w Wohyniu” 

6. Zamawiający dokona oceny prawidłowo złożonych ofert na podstawie 

następujących kryteriów:  

a) CENA BRUTTO– 60% 

Zasady oceny kryterium „Cena” Oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po 

przecinku 

liczbę punktów wynikającą z działania: 
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{Cena oferty najtańszej x waga (60%) } : Cena oferty badanej 

b) DOŚWIADCZENIE – 30% 

Zasady oceny kryterium „DOŚWIADCZENIE” Oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch 

miejsc po przecinku 

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek, jeżeli wykaże, że: 

• w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie zrealizował co najmniej dwa 

przedsięwzięcie obejmujące swoim zakresem: prace dociepleniowe: dach, stropodach, 

ściany zewnętrzne, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, modernizacje instalacji 

centralnego ogrzewania,  system zarządzania,  modernizacje oświetlenia oraz montaż 

instalacji fotowoltaicznej w budynku użyteczności publicznej. Zamawiający nie 

określa minimalnej wartości wykonanych robót zgodnych z zamówieniem. 

liczbę punktów wynikającą z działania: 

{Doświadczenie x waga (30%) } : Cena oferty badanej 

c) GWARANCJA – 10%  

Zasady oceny kryterium „Okres gwarancji” 

Oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku liczbę punktów 

wynikającą z działania: 

{Zaoferowana długość gwarancji w badanej ofercie (w miesiącach) x waga (10%)} : 

Najdłuższa oferowana gwarancja (nie więcej niż 60 miesięcy) 

Minimalny wymagany okres gwarancji – 24 miesięcy 

Maksymalny wymagany okres gwarancji – 60 miesięcy Zamawiający wybierze ofertę 

o największej  liczbie sumy punktów z kryteriów 

 

Zamawiający przy dokonaniu wyboru oferty będzie kierował się elementarnymi 

zasadami przy udzielaniu zamówień, m.in. zasadą przejrzystości i jawności 

prowadzonego postępowania, zasadą ochrony uczciwej konkurencji, zasadą swobody 

przepływu kapitału, towarów, dóbr i usług, zasadą niedyskryminacji i równego 

traktowania Wykonawców oraz zasadą zapobiegania konfliktów interesów.  

Wykonawcy ubiegający się o zamówienie muszą spełniać wymienione poniżej 

warunki: 

• nie mogą być powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo 

• posiadają doświadczenie oraz wiedzę do wykonania zamówienia  

• dysponują odpowiednim potencjałem technicznym do realizacji zamówienia  
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• Zamawiający wyraża zgodę na wykonywanie prac przez podwykonawców, 

• znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 

zamówienia. 

7. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy 

złożyli oferty, za pomocą poczty elektronicznej. 

8. Dodatkowych informacji udziela Proboszcz Ks. Kan. Henryk Kalitka tel.: tel. 83 

353 00 45 e-mail:  wohynparafia@gmail.com  

9. Płatności za wykonywanie usługi będą realizowane po wykonaniu poszczególnych 

etapów przedmiotu zamówienia (według harmonogramu, który zostanie ustalony z 

Wykonawcą po podpisaniu umowy), po wystawieniu faktury Vat. 

10. Inne 

a) Niniejsze zapytanie oraz określone w nim warunki mogą być zmienione przez 

Zamawiającego lub odwołane bez podania przyczyny, w szczególności jeśli wartość 

oferty przekraczać będzie założony budżet projektu.  

b) Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści umowy w następujących 

zakresach:  

• zmiany terminu umowy spowodowane wystąpieniem klęski żywiołowej, 

warunkami atmosferycznymi, pandemią, koniecznością wykonania robót 

dodatkowych 

• zmiany sposobu rozliczania umowy lub zmian w zawartej przez 

Zamawiającego umowy o dofinansowanie  

• rezygnacją przez Zamawiającego części przedmiotu umowy 

• zmiany technologiczne – niedostępność na runku materiałów lub urządzeń 

wskazanych w dokumentacji – pojawieniem się na rynku materiałów lub 

urządzeń o wyższych parametrach spełniających założenia dokumentacji 

aplikacyjnej i umowy  o dofinansowanie  

• zmiana obsady realizującej przedmiot umowy.  

 

11. Załączniki: 

Załącznik nr 1 – Formularz oferty 

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku powiązań 

Załącznik nr 3 – Audyt energetyczny Centrum Integracji Bezwola 

Załącznik nr 4 – Audyt energetyczny Dom parafialny 

 

mailto:ekonom@wsd.siedlce.pl

