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Dąbrowa Górnicza, 07 lutego 2022r. 
Znak sprawy: DZP/01/02/2022 

 
 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT 
 
do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nie stosuje się przepisów ustawy Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. 2021 poz. 1129 z późn. zm.), z uwagi na wartość zamówienia 
nieprzekraczającą wartości 130 000 złotych wskazanej w art. 2 ust. 1 pkt 1.  

1. W związku z zamiarem zawarcia umowy na zadanie pn: „Świadczenie usługi dotyczącej 
wykonania oceny efektywności przedsięwzięcia w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego 
pn.: „Fabryka Pełna Życia – nowe centrum Dąbrowy Górniczej”, zapraszamy do składania ofert. 
Zakres został określony w Załączniku nr 2 do niniejszego Zaproszenia do składania ofert. 

2. Tryb postępowania: procedura otwarta – konkurencyjności zgodnie z regulaminem wewnętrznym 
Fabryki Pełnej Życia Sp. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej. 

3. Oferty należy przesłać na adres Zamawiającego lub składać w jego siedzibie, Fabryka Pełna 
Życia Sp.  z o.o., ul. Kościuszki 3/101, 41-300 Dąbrowa Górnicza, albo za pośrednictwem 
środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail: zamowienia@fabrykapelnazycia.eu,  
do dnia 10.02.2022r., do godz. 12:00. Oferta powinna być opisana: "Oferta do Zaproszenia  
do składania ofert – DZP/01/02/2022 na „Świadczenie usługi dotyczącej wykonania oceny 
efektywności przedsięwzięcia w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego pn.: „Fabryka Pełna 
Życia – nowe centrum Dąbrowy Górniczej”, ofert – NIE OTWIERAĆ PRZED 10.02.2022r. godz. 
12:00. Wiadomość powinna być opisana: „Oferta do Zaproszenia do składania ofert - 
DZP/01/02/2022  NIE OTWIERAĆ PRZED 10.02.2022r., godz. 12:00”. Otwarcie nastąpi dnia 
10.02.2022r., godz. 12:10. 

4. Wzór umowy stanowi Załącznik nr 3 do Zaproszenia do składania ofert. 
5. Termin realizacji zamówienia: zgodnie z zapisami wzoru umowy, jednak nie dłużej niż 90 dni od 

dnia przekazania Wykonawcy przez Zamawiającego wszystkich niezbędnych informacji. 
6. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 
7. Oferta winna być podpisana przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu 

Wykonawcy, zgodnie z zasadą reprezentacji wynikającą z postanowień odpowiednich przepisów 
prawnych bądź umowy, uchwały lub prawidłowo udzielonego pełnomocnictwa na podstawie 
dokumentu potwierdzającego to uprawnienie dołączonego do oferty. 

8. Ofertę wraz z wszystkimi wymaganymi załącznikami należy umieścić w kopercie oznaczonej 
nazwą i adresem Zamawiającego i Wykonawcy. 

9. Ofertę należy przesłać lub złożyć osobiście w zaklejonej, nienaruszonej kopercie/opakowaniu.  
W przypadku złożenia oferty za pośrednictwem firmy kurierskiej opakowanie kurierskie musi być 
również opisane w powyższy sposób. Oferty w ramach niniejszego postępowania składane są  
w formie papierowej lub składane na adres e-mail Zamawiającego: 
zamowienia@fabrykapelnazycia.eu  

10. Proponuje się, aby wszystkie zapisane strony oferty wraz z załącznikami były kolejno 
ponumerowane i złączone w sposób trwały zabezpieczone przed samoistnym zdekompletowaniem 
oraz na każdej stronie podpisane przez osobę (osoby) uprawnioną do składania oświadczeń woli 
w imieniu Wykonawcy, przy czym co najmniej na pierwszej i ostatniej stronie oferty podpis 
(podpisy) był opatrzony pieczęcią (firmową i imienną) Wykonawcy. Pozostałe strony mogą być 
parafowane. 

11. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty Wykonawcy muszą być własnoręcznie parafowane 
przez osobę (osoby) podpisującą ofertę i opatrzone datami ich dokonania. 
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12. Wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca. 
 
 
 

13. Wykonawcy będą związani ofertą przez 30 dni. Bieg terminu związania ofert rozpoczyna si wraz  
z upływem terminu składania ofert. 

14. Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty. 
14.1. Najkorzystniejszą ofertą będzie oferta, która przedstawia najkorzystniejszą cenę za realizację 

przedmiotu zamówienia. 
14.2.  Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej zostaną zastosowane wobec ofert niepodlegających 

odrzuceniu. 
Cena oferty (C) 100% - 100 pkt 
Oferta najtańsza otrzyma 100 punktów. Pozostałe proporcjonalnie mniej, według formuły: 

Cn/Cb x 100 = ilość punktów C 

gdzie: 
Cn - najniższa cena oferty brutto spośród ocenianych ofert, 
Cb — cena oferty brutto oferty badanej, 
100 - wskaźnik stały, 
 
O wyborze oferty zdecyduje najwyższa ilość punktów za kryterium Cena (C ). 

15. Zamawiający poprawi w ofercie omyłki: 
a) rachunkowe, 
b) pisarskie, 
c) inne niepowodujące istotnej zmiany treści oferty. 

16. Warunki udziału w postępowaniu, określone przez Zamawiającego: 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają niezbędną wiedzę  
i doświadczenie, pozwalające na rzetelne i profesjonalne wykonanie swoich zadań w ramach 
przedmiotu zamówienia (zdolność zawodowa). 

 W celu wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunku udziału w postępowaniu  
w zakresie dot. zdolności zawodowej Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że: 
dysponuje lub będzie dysponował osobą/ami, która/e: 

 
— w okresie ostatnich trzech lat przez upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonała/y w sposób należyty co najmniej  
4 usługi, mające charakter oceny efektywności przedsięwzięcia w rozumieniu art. 3a ustawy  
o partnerstwie publiczno-prywatnym, 
oraz 
— w okresie ostatnich dziesięciu lat przed upływem terminu do składania ofert zrealizowała/y 
co najmniej 1 usługę mającą charakter usługi doradztwa dla projektu partnerstwa publiczno-
prywatnego w zakresie zrealizowanych usług na rzecz sektora publicznego. 
 
Przez doradztwo rozumieć należy co najmniej sporządzenie analiz związanych z realizacją projektu 
partnerstwa publiczno-prywatnego na rzecz sektora publicznego (w tym m.in. sporządzenie oceny 
efektowności lub innych analiz przed realizacyjnych). 
 
Oferta Wykonawcy, który nie wykaże się posiadaniem wymaganego przez Zamawiającego 
doświadczenia nie będzie podlegała ocenie i nie będzie brana pod uwagę przy wyborze 
najkorzystniejszej oferty. 
 
Zamawiający zastrzega, iż w/w doświadczeniem może wykazać się jedna lub dwie osoby 
wypełniające je łącznie. 
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 W celu potwierdzenia spełnienia warunku udziału w postępowaniu Wykonawca załączy  
do oferty wypełniony Wykaz osób, które zostaną skierowane do realizacji zamówienia, na 
wzorze oraz Wykaz Usług, stanowiące załącznik nr 1 i nr 2 do Formularza ofertowego. 

 
Do wykazu należy załączyć dowody określające, czy to usługi zostały wykonane należycie, przy czym 
dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz 
którego usługi zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest  
w stanie uzyskać tych dokumentów — oświadczenie wykonawcy. 

17. O wynikach postępowania jego uczestnicy zostaną poinformowani drogą mailową. 
18. W postępowaniu nie przysługują Wykonawcom środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale 

IX Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.). 
19. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia negocjacji z zaproszonymi 

Wykonawcami, którzy złożyli oferty w ramach niniejszego postępowania. W przypadku podjęcia 
decyzji o przeprowadzeniu negocjacji, Zamawiający może przeprowadzić je ze wszystkimi lub 
wybranymi Wykonawcami. Do negocjacji zaprasza się wyłącznie Wykonawców, których oferty 
spełniają wymagania wynikające z Zaproszenia oraz nie podlegają odrzuceniu z innych przyczyn. 

20. Do oferty należy dołączyć: 
1) Formularz oferty załącznik nr 1 do niniejszego zapytania, wraz z załącznikami — Wykaz osób i 

Wykaz Usług, 
2) Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o braku powiazań  

z Zamawiającym - załącznik nr 4 do zapytania ofertowego, 
3) W przypadku ustanowienia pełnomocnika — pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy 

(jeżeli oferta i załączniki nie będą podpisane przez osobę/y wskazaną/e w rejestrze sadowym lub 
innym dokumencie właściwym dla formy organizacyjnej wykonawcy) z podaniem 
Zamawiającego, jakiego zamówienia publicznego dotyczy oraz jego przedmiotu. 
Z pełnomocnictwa musi jednoznacznie wynikać do jakich czynności prawnych dana osoba/y 
została/y umocowana/e (w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem). 
- w przypadku, gdy oferty będzie składał Wykonawca występujący wspólnie, tj. samodzielne 
podmioty gospodarcze działające np. w formie spółki cywilnej, konsorcjum - na żądanie 
Zamawiającego Wykonawca przez zawarciem umowy złoży umowy regulujące współpracę 
podmiotów występujących wspólnie. 

21. Informacje dodatkowe 

21.1. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim w formie elektronicznej lub pisemnej. 

21.2. W przypadku załączenia do oferty dokumentów sporządzonych w języku obcym Wykonawca 
zobowiązany jest załączyć do oferty tłumaczenie tych dokumentów na język polski poświadczone przez 
Wykonawcę. 

21.3. Oferta oraz wszystkie załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania 
wykonawcy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym, wymaganiami ustawowymi oraz 
przepisami prawa. 

21.4. W celu zapewnienia porównywalności ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo do 
skontaktowania się (telefonicznie, e-mailowo) z Wykonawcami, których dokumenty będą wymagały 
uzupełnienia, wyjaśnienia lub doprecyzowania. 

21.5. Wykonawcy, których oferty nie zostaną wybrane, nie mogą zgłaszać żadnych roszczeń względem 
Zamawiającego, w tym z tytułu kosztów przygotowania oferty. 

21.6. Niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku 
Kodeks Cywilny (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 ze zm.), jak również nie jest ogłoszeniem o zamówieniu 
ani Zapytaniem o cenę rozumieniu ustawy z dnia 11 wrzenia 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. 
Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.). 
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21.7. Zamawiający zastrzega sobie możliwość modyfikacji treści niniejszego zapytania ofertowego 
oraz prawo do unieważnienia lub odwołania niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia 

ofertowego na każdym jego etapie, bez podania przyczyny, w całości lub w części. 

21.8. Modyfikacja treści zapytania ofertowego nastąpi w taki sposób, w jaki nastąpiło jego przekazanie 
Wykonawcy. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zamknięcia niniejszego postępowania bez 
dokonania wyboru którejkolwiek ze złożonych ofert. 

21.9. Jeżeli informacje i dokumenty zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa  
w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, należy wskazać, że nie mogą być one 
udostępniane. 

21.10. W przypadku utajnienia oferty Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert 
zobowiązany jest wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnice przedsiębiorstwa,  
w szczególności określając, w jaki sposób zostały spełnione przesłanki, o których mowa w art. 11 ust. 2 
ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity: Dz.U. 2020 poz. 
1913 ze zm.). 

22. KLAUZULA INFORMACYJNA DLA WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH WYKONAWCÓW 
22.1 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” 
oraz ustawy o Ochronie danych osobowych z 10 maja 2018r. (Dz. U z. 2019 poz. 1781 z późn. zm), 
informuję, że: 

22.2 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fabryka Pełna Życia Sp. z o. o. 
ul. Kościuszki 3/101, 41-300 Dąbrowa Górnicza. 

22.3 Kontakt: iod@fabrykapelnazycia.eu 
22.4 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO  

w celu związanym z postępowaniem, DZP/01/02/2022, prowadzonym w trybie Zaproszenia 
do składania ofert zgodnie z wewnętrznym regulaminem udzielania zamówień publicznych z uwagi 
na wartość zamówienia nieprzekraczającą wartości wskazanej w art. 2 ust. 1 pkt 1. Ustawy Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. 2021, poz. 1129 ze zm.), 

22.5 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 
dokumentacja postępowania w oparciu o ustawę z dnia 6 września 2001r – ustawa o dostępie 
do informacji publicznej; 

22.6  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; 

22.7 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest 
wymogiem związanym z udziałem w postępowaniu prowadzonym na podstawie wyłączenia ze 
stosowania ustawy Pzp. Z uwagi na wartość zamówienia nieprzekraczającą wartości wskazanej w 
art. 2 ust. 1 pkt 1. Ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2021, poz. 1129 ze zm.). 

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

22.9 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, jednakże skorzystanie 
z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania ani zmianą postanowień umowy 
oraz nie może naruszać integralności postępowania.  
− 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 ograniczenia 
przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze 
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środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne 
względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego); 
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, 
że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 

22.10 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; 
− 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. 

 

Załączniki: 

1. Formularz oferty  

 Wykaz Osób 

 Wykaz Usług  

2. Opis przedmiotu zamówienia 

3. Wzór umowy 

4. Oświadczenie 

Zamawiający 

 

Prezes    Wiceprezes  

Wojciech Czyżewski  Krzysztof Klimosz 

 


