
Lokalna Grupa  Działania „Mazurskie Morze” 
ul. Leśna 22, 12-250 Orzysz 

ZAPRASZA 
DO SKŁADANIA OFERT W TRYBIE KONKURENCYJNYM 

 
na realizację budowy w Orzyszu kempingu w formie stanowisk i miejsc postojowych dla kamperów, budynku 
higieniczno-sanitarnego oraz infrastruktury towarzyszącej  

Lokalizacja inwestycji: dz. nr 172, 177/1 – teren obozowania, 176/1, 176/4, 176/3, 161/1 – przyłącza, jedn. Ewid. 
281602_4 Orzysz, obr. 0001 Orzysz. Dla przedsięwzięcia wydana została prawomocna decyzja – pozwolenie 
budowlane. 

I. Opis przedmiotu zamówienia 

Zakres inwestycji określony w projekcie budowlanym stanowiącym załącznik do zaproszenia (do pobrania ze 
strony www.lgd.mazurskiemorze.pl) z zastrzeżeniem wyłączenia kosztów robocizny z zakresu ujętego w spisie 
treści i opisie jako B.III.13 projektowana zieleń, ukształtowanie terenu. Wykonawca przygotowując ofertę 
powinien to uwzględnić. 

II. Warunki udziału w postępowaniu 

Warunkiem udziału w postępowaniu jest: 

 złożenie ofert zawierającej cenę netto i brutto za realizację zamówienia, proponowany czas realizacji 
zamówienia w miesiącach, oraz opis doświadczenia w realizacji podobnych inwestycji, 

 dołączenie co najmniej jednej rekomendacji dla oferenta wystawioną przez inwestora po zrealizowaniu 
podobnej inwestycji , 

 dołączenie deklaracji zatrudnienia (w formie umowy o pracę lub umowy cywilno-prawnej odpowiadającej 
kwotowo wymiarowi co najmniej ½ umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy) w okresie realizacji 
inwestycji minimum jednej osoby bezrobotnej zarejestrowanej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Piszu. 
Pierwszeństwo w zatrudnieniu będą miały osoby w przedziale wiekowym do 34 lat lub powyżej 55 lat, jeżeli  w 
wyniku przeprowadzonego przez wykonawcę naboru pracowników zgłoszą się kandydaci z powyżej opisanej 
grupy spełniający warunki zatrudnienia określone przez pracodawcę. 

III. Kryteria oceny oferty 

Cena – 100% 

IV. Termin składania ofert 

Oferty można składać do 31 października 2017 r. na adres Lokalna Grupa Działania „Mazurskie Morze”, ul. Leśna 
22, 12-250 Orzysz, lub drogą poczty elektronicznej na adres e-mail: biuro@lgd.mazurskiemorze.pl w formie skanu 
dokumentu podpisanego przez osoby uprawnione do reprezentowania oferenta.  

V. Termin realizacji 

Realizacja inwestycji planowana jest na okres od 15 maja 2018 r. do 31 grudnia 2018 i uzależniona od uzyskania 
przez Zamawiającego dofinansowania ze źródeł zewnętrznych.  

VI. Informacja na temat zakazu powiązań 

Umowa na realizację zamówienia nie może zostać zawarta z oferentem powiązanym osobowo lub kapitałowo z 
Zamawiającym. Opis sytuacji powodujących wskazane powiązania opisany został w podrozdziale 6.5.2 punkt 2 i 3 
zatwierdzonych 19 lipca 2017 r. Wytycznych Ministerstwa Rozwoju w zakresie kwalifikowalności wydatków w 
ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu 
Spójności na lata 2014-2020 (MR/H 2014-2020/23(3)07/2017). 

VII. Określenie warunków istotnych zmian umowy zawartej 

Zamawiający zastrzega sobie prawo lub przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku 
do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w przypadku ilościowego przesunięcia 
asortymentu (pomiędzy poszczególnymi pozycjami projektu), przy  zachowaniu maksymalnej wartości brutto 
umowy. Zmiana taka może zostać wprowadzona poprzez zawarcie przez strony aneksu do umowy. 

Pytania do zaproszenia można kierować pod adres e-mail: biuro@lgd.mazurskiemorze.pl, tel. 087 423 85 20 
najpóźniej do dnia 23 października 2017 r. 

http://www.lgd.mazurskiemorze.pl/
mailto:biuro@lgd.mazurskiemorze.pl

