
 

 

Nr sprawy: R.271.5.10.2022 

Hajnówka, 26.08.2022 r. 

 

 

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia  

o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwoty 130.000 złotych, 

prowadzonym bez stosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 

roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) na 

wykonanie ekspertyzy zawierającej analizę możliwości zwiększenia 

dostępności mieszkań w Hajnówce 

 

Kod CPV: 71315210-4 Usługi doradcze w zakresie budownictwa 

 

Gmina Miejska Hajnówka zaprasza do złożenia oferty na wykonanie ekspertyzy 

 

1. Przedmiot zamówienia 

Wykonanie ekspertyzy zawierającej analizę możliwości zwiększenia dostępności mieszkań w 

Hajnówce w ramach projektu ,,Hajnówka - opracowanie dokumentacji w ramach rozwoju miast 

POPT 2014-2020", projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach Funduszu 

Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz budżetu 

państwa 

Opis przedmiotu zamówienia znajduje się z załączniku nr 1 do niniejszego zapytania. 

2. Zamawiający: 

Gmina Miejska Hajnówka 

17-200 Hajnówka, ul. Aleksego Zina 1 

NIP: 60300006341,  REGON: 050658999 

Osoby do kontaktów:  

w sprawach merytorycznych: Anatol Łapiński, dyrektor ZGM, zgmhajnowka@zetobi.com.pl, tel. 85 

682 36 04, 

w sprawach formalnych: Joanna Łapińska – j.lapinska@hajnowka.pl, tel. 85 682 64 45. 

3. Termin realizacji zamówienia: do 120 dni licząc od daty podpisania umowy. 

4. Kryteria wyboru i waga kryteriów: jedynym kryterium wyboru jest cena – 100%. 

5. Warunki udziału w postępowaniu: 

O udzielenie zamówienia może się ubiegać wykonawca, który złoży oświadczenia, że: 
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a) posiada kompetencje i uprawnienia do prowadzenia określonej działalności 

zawodowej, tj. w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli 

okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, wykonał należycie co 

najmniej dwie usługi o podobnym charakterze o wartości zamówienia nie mniejszej niż 

30 000 zł, 

b) znajduje się w sytuacji finansowej i ekonomicznej pozwalającej w sposób właściwy 

zrealizować zamówienie, 

c) dysponuje odpowiednią zdolnością techniczną i zawodową niezbędną do 

prawidłowego wykonania zamówienia, 

d) nie jest powiązany osobowo i kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania 

kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub 

osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub 

osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z 

przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w 

szczególności na: 

− uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 

− posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z 

przepisów prawa lub nie został określony przez IZ PO, 

− pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 

pełnomocnika, 

− 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. 

e) złoży oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 

ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie 

przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie 

bezpieczeństwa narodowego. 

Wzory oświadczeń potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu 

znajdują się w załączeniu. 

6. Sposób i termin składania ofert 

− Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

− Oferty należy złożyć na załączonym formularzu oferty stanowiącym Załącznik nr 2 

do dnia 06.09.2022 r. roku do godz. 10:00 za pośrednictwem poczty elektronicznej 

email m.baran@hajnowka.pl lub przesłać ją na konto Zamawiającego znajdujące się 

w Bazie Konkurencyjności (do odpowiedniego postępowania). 

− Formularz powinien być podpisany przez osobę upoważnioną do składania 

oświadczeń ze strony Wykonawcy (kwalifikowany podpis elektroniczny, podpis 

zaufany). 

− Cena powinna być obliczona w złotych polskich z uwzględnieniem ewentualnych 

upustów, jakie oferent oferuje i należy ją określić w wysokości netto i brutto (z 
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podatkiem VAT) Kwota musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją 

zadania niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia.  

7. Wybór najkorzystniejszej oferty 

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną. 

8. Odrzucenie ofert 

Zamawiający odrzuci ofertę w przypadku, gdy: 

− jej treść nie odpowiada opisowi przedmiotu zamówienia przedstawionemu przez 

Zamawiającego (Załącznik nr 1); 

− jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu ustawy z dnia 16 

kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913). 

9. Wykluczenia 

Zamawiający wykluczy z udziału w postępowaniu Wykonawcę, który: 

− nie spełnił warunków udziału w postępowaniu, w szczególności nie złożył 

wymaganych oświadczeń; 

− złożył ofertę niezgodną z treścią niniejszego zaproszenia. 

10. Wynagrodzenie 

Wynagrodzenie zostanie wypłacone w terminie 30 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu 

poprawnie wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT. Jeżeli faktura dostarczona 

Zamawiającemu zawierać będzie jakiekolwiek błędy pod względem rachunkowym, 

opisowym lub w zakresie podanych w niej danych, zostanie niezwłocznie skorygowana 

przez Wykonawcę, natomiast termin płatności będzie biegł na nowo, od daty doręczenia 

Zamawiającemu skorygowanej faktury/rachunku. Podstawę wystawienia faktury będzie 

stanowił podpisany bez zastrzeżeń protokół odbioru potwierdzający prawidłowość 

wykonania przedmiotu zamówienia.  

Faktury wystawiane przez Wykonawcę winny zawierać następujące dane: 

Nabywca: Gmina Miejska Hajnówka, ul. Aleksego Zina 1, 17-200 Hajnówka, NIP 

6030006341. 

Odbiorca: Urząd Miasta Hajnówka, ul. Aleksego Zina 1, 17-200 Hajnówka. 

Zamawiający oświadcza, że płatność z faktury wystawionej przez Wykonawcę będzie 

dokonana na rachunek Wykonawcy z zachowaniem mechanizmu podzielnej płatności. 

 

 

Załączniki: 

Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia 

Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy 

Załącznik nr 3 – Informacja RODO 



 

 

Załącznik nr 4 – Oświadczenie o powiązaniu kapitałowo-osobowym z Zamawiającym 

Załącznik nr 5 – Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 

ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania 

wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego. 

Załącznik nr 6 – oświadczenie o doświadczeniu, kompetencjach i sytuacji finansowej. 

Załącznik nr 7 – projekt umowy. 


