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Ogłoszenie

Numer

2020-297-19393

Id

19393

Powstaje w kontekście naboru

POPT.14.21.00-IZ.00-00-001/19 - Projekt „Szkutnia” finansowany w ramach Mechanizmu Finansowego EOG 
na lata 2014-2021 Program Edukacja EOG/19/K3/W/0035

Tytuł

ZK/8/FG/20/Szkutnia. Dostawa płyt OSB

Warunki zmiany umowy

1.�Zamawiający dopuszcza możliwość zmian wzoru umowy (załącznik nr 4 do zapytania ofertowego) przed 
zawarciem umowy właściwej w zakresie:
1)�Długości terminów płatności wynagrodzenia, z wyłączeniem zmian istotnych określonych w pkt. 5 
niniejszego rozdziału.
2)�Sposobu naliczania kar umownych, z wyłączeniem zmian istotnych określonych w pkt. 5 rozdziału.
3)�Innych zapisów wzoru umowy o ile ich zmiana nie stanowi zmiany istotnej określonej w pkt. 5 niniejszego 
rozdziału.
4)�Terminu obowiązywania umowy.
2.�Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmiany zawartej z Wykonawcą umowy 
właściwej:
a.�w przypadku, gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym 
wpływ na realizację przedmiotu umowy;
b.�w przypadku aktualizacji rozwiązań ze względu na postęp techniczny lub technologiczny (np. wycofanie 
z obrotu sprzętu lub podzespołów), zmiana nie może spowodować podwyższenia ceny oraz obniżenia 
parametrów technicznych, jakościowych i innych wynikających z oferty, na podstawie której był dokonany 
wybór Wykonawcy;
c.�w zakresie terminu wykonania zamówienia w przypadku działania siły wyższej za które uważa się 
zdarzenia w charakterze nadzwyczajnym, występujące po zawarciu Umowy, a których Zamawiający nie był 
w stanie przewidzieć w momencie jej zawarcia i których zaistnienie lub skutki uniemożliwiają wykonanie 
przedmiotu umowy w terminie.
d.�wystąpienia zdarzeń siły wyższej jako zdarzenia zewnętrznego, niemożliwego do przewidzenia i 
niemożliwego do zapobieżenia, leżącego poza zasięgiem i kontrolą stron (np. z powodu pandemii wirusa 
SARS-CoV-2, strajki generalne lub lokalne), o ile zdarzenia te będą miały wpływ na wykonanie umowy;
e.�wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania 
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należytej staranności.
f.�W przypadku okoliczności niezależnych od wykonawcy

Załączniki

Dodane do ogłoszenia w obowiązującej wersji z dn. 2020-11-30
1. Zapytanie ofertowe
2. Formularz ofertowy i oświadczenie
3. Formularz rzeczowo-cenowy
4. Wzór umowy

Czy dopuszczalna oferta częściowa?

NIE

Data opublikowania ogłoszenia

2020-11-30

Data ostatniej zmiany

2020-11-30

Termin składania ofert

2020-12-08

Dane adresowe ogłoszeniodawcy

Fundacja Gdańska
ul. Długi Targ  28/29
80-830 Gdańsk
NIP: 5832627491

Osoby do kontaktu

Renata Bartuś
tel.: -
e-mail: r.skowronka@gmail.com

Części zamówienia

Część: 1

Tytuł części 1



Wygenerowano: 2020-11-30 12:08 Strona 3 / 6

Wygenerowano za pośrednictwem serwisu Baza Konkurencyjności.

ZK/8/FG/20/Szkutnia. Dostawa płyt OSB

ZK/8/FG/20/Szkutnia. Dostawa płyt OSB

Czy dopuszczalne oferty wariantowe

NIE

Przedmioty zamówienia do części 1

Typ

Dostawa

Podkategoria

Dostawy inne

Opis

1.�Przedmiotem zamówienia jest dostawa płyt OSB na potrzeby projektu „Szkutnia” finansowanego w 
ramach Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2014-2021 Program Edukacja EOG/19/K3/W/0035.
2.�Szczegółowy opis oraz zakres przedmiotu zamówienia oraz zawiera załącznik nr 3 do zapytania 
ofertowego (formularz rzeczowo- cenowy).
3.�Zamawiający przewiduje zastosowanie prawa opcji: do 20% wartości zamówienia podstawowego 
obejmującego w każdej z pozycji wymienionej w formularzach rzeczowo-cenowych. Przewidując 
prawo opcji, Zamawiający przyznaje sobie prawo do zwiększenia zamówienia do 20% po cenach 
zaoferowanych w formularzach rzeczowo-cenowych (załącznik nr 3 do zapytania ofertowego). 
Zamawiający będzie korzystał z prawa opcji wraz z ewentualnym rosnącym zapotrzebowaniem 
Zamawiającego przez cały okres trwania umowy.

Kody CPV

44191000-5 Różne drewniane materiały budowlane

Miejsca realizacji

adres

Kraj

Polska

Województwo

pomorskie

Powiat Gmina
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Gdańsk Gdańsk

Miejscowość

Gdańsk

Warunki, jakie musi spełniać oferent

Typ

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Opis

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

Typ

Wiedza i doświadczenie

Opis

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

Typ

Potencjał techniczny

Opis

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

Typ

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

Typ

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

Typ
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Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń

Opis

1. Formularz ofertowy wraz z formularzem rzeczowo-cenowym
2. Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych

Typ

Dodatkowe warunki udziału

Opis

1.�Niniejsze zamówienie nie może być udzielone podmiotowi powiązanemu osobowo lub kapitałowo. 
Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym 
lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami 
wykonującymi w imieniu Zamawiającemu czynności związane z przeprowadzeniem procedury 
wyboru wykonawcy a wykonawcą, 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 drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia
w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 
2.�Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia i przedstawienia wspólnie z ofertą oświadczenia o 
braku powiązań osobowych i kapitałowych stanowiące załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.

Kryteria oceny do części 1

Czy kryterium cenowe?

TAK

Opis

1)�cena oferty brutto (C)�- ���80 punktów

Czy kryterium cenowe?
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NIE

Opis

2)�termin realizacji poszczególnych zamówień �20 punktów

Podsumowanie

Oś czasu związana z ogłoszeniem i ofertowaniem

-> 2020-11-30 - data opublikowania

-> 2020-12-08 - termin składania ofert

-> ????-??-?? - planowany termin podpisania umowy

Oś czasu realizacji przedmiotów zamówienia

Brak zdefiniowanych etapów dla przedmiotów zamówienia.


