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ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/2022 

            
         29.12.2022 

 
Danwood S.A. 

Brańska 132 

17-100 Bielsk Podlaski 

 
 
Danwood S.A. zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia w ramach projektu pt. 
„Modułowe domy letniskowe/mini domy z możliwością całorocznego użytkowania” 
realizowanego w ramach Programu działań dotyczących wkładu finansowego z pobrexitowej 
rezerwy dostosowawczej w części przeznaczonej dla przedsiębiorców („Programem Re_Open 
UK”), polegającego na wykonaniu koncepcji parterowych modułowych domów letniskowych / 
mini domów z płaskim dachem o powierzchni 25m2, 45m2 i 60m2. 
 

I. Opis przedmiotu zamówienia: 
 
Danwood S.A. jest dostawcą prefabrykowanych domów o konstrukcji drewnianej w 
standardzie „pod klucz”.  
 
W ramach projektu "Modułowe domy letniskowe/mini domy z możliwością całorocznego 
użytkowania" Zamawiający zleci wykonanie koncepcji parterowych modułowych domów 
letniskowych / mini domów z płaskim dachem o powierzchni 25m2, 45m2 i 60m2, w pełni 
funkcjonalnych oraz z możliwością całorocznego użytkowania.  
 
Koncepcja ma obejmować opis koncepcji, rysunki 2D (plany, przekroje), zewnętrzne i 
wewnętrzne widoki 3D, przykłady zewnętrznych i wewnętrznych materiałów 
wykończeniowych, w tym paleta kolorów, propozycje aranżacji wnętrz przedstawione w 
widokach 3D w oparciu o wybrane materiały wykończeniowe i paletę kolorów oraz koncepcje 
komunikacyjne związane z marketingiem produktu.  
 
Celem jest stworzenie koncepcji produktu nowoczesnego, czerpiącego z najnowszych 
technologii oraz trendów designerskich.  
 
Zamówienie zostanie zrealizowane w 4 fazach: 
1) Wizja projektanta - prezentacja 2 koncepcji (A i B) modułowych domów letniskowych / mini 
domów, w tym opis koncepcji, rysunki 2D (plany, przekroje), widoki 3D zewnętrzne i 
wewnętrzne każdego domu do porównania i dyskusji, przedstawienie uwag.  
2) Prezentacja jednej wybranej przez Zamawiającego koncepcji 3 modułowych domów 
letniskowych / mini domów, z uwzględnieniem przedstawionych uwag, dalsze prace nad 
koncepcją.  
3) Prezentacja finałowa 3 modułowych domków letniskowych / mini domków, z 
uwzględnieniem złożonych przez Zamawiającego uwag. Końcową formę przybierają: opis 
koncepcji; plany, przekroje, widoki 3D na zewnątrz każdego domku; propozycje aranżacji 
wnętrz przedstawione w widokach 3D dla każdego domku; przykłady materiałów 
wykończeniowych wewnętrznych i zewnętrznych, w tym palety kolorów.  
4) Przedstawienie przez projektanta koncepcji komunikacyjnych obejmujących produkt. 
Koncepcje komunikacyjne będą obejmować koncepcje komunikacji z mediami, wsparcie 
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komunikacyjne i marketingowe, pomysły i wizję projektanta na prezentację i reklamę 
modułowych domów wakacyjnych / mini domów, rozwój oferty Zamawiającego w tym zakresie. 
Obejmuje to m.in. stronę internetową, reklamy, katalog itp. pomysły projektanta dotyczące 
marketingu koncepcji i produktów na niej opartych. 
 
Koncepcję należy sporządzić z uwzględnieniem wymagań Zamawiającego określonych w 
załączniku nr 4 do Zapytania.  
 

II. Warunki udziału w postępowaniu: 
1. W postępowaniu mogą brać udział wyłącznie Wykonawcy, którzy spełniają 

warunki udziału w postępowaniu w postępowaniu, wyrażają wolę zawarcia z 

Zamawiającym umowy, której opis istotnych postanowień zawarty jest w 

Zapytaniu ofertowym w pkt III, oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania 

z powodu istnienia powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym 

bądź z powodu istnienia okoliczności, o których mowa w art. 5k rozporządzenia 

833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w 

związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE 

nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), dalej: rozporządzenie 833/2014, w brzmieniu 

nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany 

rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w 

związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE 

nr L 111 z 8.4.2022, str. 1) oraz w 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 (Dz. 

U. z 2022 r., poz. 835). 

2. Wykonawcy muszą nadto spełniać następujące wymagania: 

2.1. Warunkiem udziału w postępowaniu jest posiadanie przez Wykonawcę 

doświadczenia w postaci wykonania co najmniej jednego projektu domu 

w okresie trzech lat poprzedzających złożenie oferty (w przypadku gdy 

okres prowadzenia działalności jest krótszy, co najmniej jednego projektu 

domu w okresie prowadzenia działalności), złożenie zgodnych z prawdą 

oświadczeń stanowiących załączniki nr 2 i 3 do Zapytania ofertowego 

oraz prawidłowo wypełnianego i podpisanego formularza oferty 

stanowiącej załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego jak również 

oświadczenia w zakresie RODO stanowiącego załącznik nr 5, a także 

dokumentów, jeśli takie dokumenty są przez Zamawiającego wymagane. 

Weryfikacja doświadczenia Wykonawcy nastąpi poprzez złożenie przez 

niego oświadczenia w tym zakresie w formularzu oferty. Zamawiający 

zastrzega sobie prawo żądania dokumentów potwierdzających posiadane 

doświadczenie na każdym etapie postępowania, również po zawarciu 

umowy. 

2.2. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na przedmiot zamówienia, w 

razie złożenia przez tego samego Wykonawcę kolejnej oferty obejmującej 

ten sam zakres zamówienia, ofertę pierwotnie złożoną traktuje się jako 

wycofaną.  

2.3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych oraz 

częściowych. 
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2.4. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających. 

2.5. Wartość oferty powinna uwzględniać wszelkie koszty związane z 

realizacją przedmiotu zamówienia. 

2.6. Cena powinna być podana w złotych (PLN) lub euro (EUR) netto i brutto. 

Przeliczenie euro na złote nastąpi wg średniego kursu Narodowego 

Banku Polskiego z ostatniego dnia terminu składania ofert.  

2.7. Ofertę należy sporządzić ściśle według zawartych w Zapytaniu 

załączników, w języku polskim, w sposób gwarantujący odczytanie treści. 

2.8. Zamawiający dopuszcza możliwość zawarcia umowy w języku innym niż 

język polski w przypadku, gdy wybrany Wykonawca będzie podmiotem 

zagranicznym. 

2.9. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną do działania w 

imieniu Wykonawcy, w razie takiej potrzeby należy załączyć 

pełnomocnictwo zgodne z wymogami prawa. 

2.10. W razie potrzeby Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania 

Wykonawcy w celu uzupełnienia lub wyjaśnienia złożonej oferty. 

III. Opis istotnych postanowień umownych: 
1. Wykonawca zawrze z Zamawiającym w formie pisemnej umowę o zakresie 

wskazanym w Zapytaniu ofertowym. 
2. Wykonawca wykona usługę objętą zakresem zamówienia za zaoferowaną cenę 

i w terminie oraz na warunkach wskazanych w Zapytaniu ofertowym. 
3. Wykonawca zobowiąże się do ochrony informacji poufnych udzielonych mu 

przez Zamawiającego. 
4. Wykonawca przeniesienie na Zamawiającego majątkowe prawa autorskie oraz 

prawa zależne do wykonanych w ramach umowy utworów, bez ograniczeń 
czasowych i terytorialnych na następujących polach eksploatacji: 
a) utrwalanie i zwielokrotnianie utworów - wytwarzanie ich egzemplarzy 
dowolną techniką, w tym techniką drukarską, reprograficzną, utrwalania 
magnetycznego oraz techniką cyfrową; 
b) korzystanie, wyświetlanie, przekazywanie i przechowywanie niezależnie od 
formatu i nośnika, 
c) trwałe lub czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie w całości lub w części, 
jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, niezależnie od formatu i 
nośnika, 
d) korzystanie z utworów w związku ze świadczeniem usług przez 
Zamawiającego, 
e) korzystanie z utworów w celach marketingowych lub promocyjnych, w tym 
reklamy, sponsoringu, promocji sprzedaży, a także w celach edukacyjnych lub 
szkoleniowych, 
f) wprowadzanie do obrotu, użyczanie najem, udzielanie licencji, 
g) tworzenie nowych wersji i adaptacji (dostosowanie, przeorganizowanie lub 
jakiekolwiek inne zmiany), 
h) jakiekolwiek rozpowszechnianie, w tym umieszczanie zapisów utworu w 
pamięci komputerów i serwerów sieci komputerowych, w tym publicznie 
dostępnych takich jak Internet, oraz udostępnianie ich użytkownikom tych 
sieci, a także przesyłanie ich klientom i sprzedawcom, 
i) przekazywanie lub przesyłanie zapisów utworu pomiędzy komputerami, 
serwerami a użytkownikami (beneficjentami), innymi odbiorcami, za pomocą 
wszelkiego rodzaju środków i technologii, 
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j) prezentowanie prac w publikacjach, katalogach, ofertach, 
k) publiczne wykonywanie, wystawianie, wyświetlanie, prezentowanie i 
nadawanie oraz retransmisja, a także publiczne udostępnianie utworu w taki 
sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie 
wybranym. 

5. Wykonawca przeniesie na Zamawiającego prawo do wykonywania i 
zezwalania na wykonywanie praw zależnych do przyjętych utworów, na 
polach eksploatacji, na których nastąpiło przeniesienie majątkowych praw 
autorskich, w tym prawo do włączenia utworu, w całości lub w części - według 
wyboru Danwood - do innego utworu, w tym utworu artystycznego, utworu 
wizualnego, audiowizualnego, multimedialnego lub dźwiękowego, lub 
łączenia go z takim utworem i publicznego rozpowszechniania na ww. polach 
eksploatacji, lub w inny sposób włączania lub łączenia z utworem, 
dokonywania wszelkich przeróbek, adaptacji, modyfikacji, tłumaczeń utworu. 

6. Zamawiający nabędzie prawo do przenoszenia na osoby trzecie majątkowych 
praw autorskich i praw zależnych na polach eksploatacji, o których mowa 
powyżej. 

IV. Kryteria oceny ofert: 
Kryteria oceny ofert: Cena 100% 

V. Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny 
ofert: 
Liczbę punktów uzyskanych przez oferenta oblicza się wg wzoru: 
P = Cn / Cof.b. x 100%, 
gdzie: 
P – liczba punktów uzyskanych przez Wykonawcę 
Cn – cena najniższa wynikająca ze złożonych ofert (spełniających wszystkie 
wymogi) 
Cof.b. – cena oferty badanej 

VI. Termin składania ofert: 05/01/2023 do końca dnia 
VII. Akceptowalne formy składania ofert: 

Mailowo na adres sekretariat@danwood.pl 
VIII. Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia 

Karol Cieśla, nr telefonu 539 191 826, adres email: karol.ciesla@danwood.pl 
IX. Warunki wykluczenia: 

1. Zamówienie nie może zostać udzielone podmiotowi powiązanemu osobowo 
lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe 
rozumie się wzajemne powiązania między  Zamawiającym lub osobami 
upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub 
osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z 
przygotowaniem i 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, o ile niższy próg nie 
wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez instytucję 
zarządzającą programem operacyjnym; 

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, 
prokurenta, pełnomocnika; 

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub 
powinowactwa w linii prostej; 
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e) 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. 

W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia, Wykonawca 
zobowiązany jest do podpisania zgodnie z prawdą oświadczenia 
stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego Zapytania.  

2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, w 
stosunku do którego przesłanki wykluczenia, o których mowa w art. 5k 
rozporządzenia 833/2014 oraz w 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 (Dz. 
U. z 2022 r., poz. 835). 
W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia, Wykonawca 
zobowiązany jest do podpisania zgodnie z prawdą oświadczenia stanowiącego 
załącznik nr 3 do niniejszego Zapytania.  

X. Termin realizacji zamówienia: 30.06.2023 
XI. Odrzuceniu podlegają oferty: 

1) których treść nie odpowiada treści Zapytania ofertowego lub 
2) złożone przez oferenta niespełniającego warunków, określonych w Zapytaniu 

ofertowym. 
XII. Oferty złożone po terminie składania ofert, określonym w Zapytaniu ofertowym, 

zamawiający niezwłocznie zwraca oferentom. 
XIII. Zmiana umowy:  

1. Zamawiający przewiduje, za zgodą Wykonawcy, możliwość zmiany postanowień 
zawartej z nim umowy nie zmieniających charakteru pierwotnej umowy (rodzaj 
zawartej umowy pozostanie bez zmian) w zakresie terminu realizacji zamówienia 
pod warunkiem zachowania pisemnej formy i gdy potrzeba zmiany umowy w tym 
zakresie jest następstwem działania siły wyższej. 

2. Zamawiający dodatkowo dopuszcza nieistotne zmiany umowy, które mogą mieć 
na celu w szczególności usunięcie oczywistych omyłek pisarskich, lub błędów 
redakcyjnych i są rozumiane jako zmiany, które w wypadku wprowadzenia na 
etapie postępowania ofertowego nie wpłynęłyby ani na wynik tego postępowania, 
ani na krąg podmiotów mogących złożyć ofertę. 

XIV. Kod CPV 

71220000 - 6 - Usługi projektowania architektonicznego 

XV. Termin związania ofertą: 
Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu 
rozpoczyna się wraz z upływem ostatecznego terminu składania ofert. 

XVI. Załączniki: 
1) Formularz oferty 
2) Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych 
3) Oświadczenie o braku przesłanek wykluczenia z art. 5k rozporządzenia 

833/2014 oraz art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie 
przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie 
bezpieczeństwa narodowego  

4) Wymogi Zamawiającego dotyczące koncepcji 
5) Oświadczenie RODO  

XVII. dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty. 
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O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi wszystkich 
potencjalnych wykonawców, którzy złożyli oferty oraz zamieści informację na 
stronie internetowej. 

XVIII. Postanowienia końcowe. 
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego 

postępowania bez podania uzasadnienia lub do jego zakończenia bez wyboru 
oferty. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odrzucenia oferty zawierającej rażąco 
niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia, jeśli po wezwaniu 
do udzielenia wyjaśnień, w tym złożenia dowodów, dotyczących wyliczenia 
ceny lub kosztu, Wykonawca nie udzielił wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena 
wyjaśnień wraz ze złożonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco 
niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia. 

 


