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Kędzierzyn-Koźle, 08 października 2018 roku 
CUW.26.052.2018.MK 
 

ZAPYTANIE OFERTOWE 
 
Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Kędzierzynie-Koźlu, ul. Damrota 30, 47-220 Kędzierzyn-Koźle, zaprasza  
do składania ofert w postępowaniu dotyczącym udzielenia zamówienia, którego wartość nie przekracza równowartości kwoty 
określonej w art. 4 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2017 roku, poz. 1579  
z późn. zm.) na:  
 

Wykonanie dokumentacji projektowej budowlano-wykonawczej na potrzeby zadania: Budowa nowej Sali 
gimnastycznej przy I Liceum Ogólnokształcącym im. Henryka Sienkiewicza w Kędzierzynie-Koźlu – II 

POSTĘPOWANIE. 
 
1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO PRZEPROWADZJĄCEGO POSTĘPOWANIE:  

Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Kędzierzynie-Koźlu  
ul. Damrota 30, 47-220 Kędzierzyn-Koźle  
Tel. 77 4723880 
Adres strony internetowej: 
www.bip.cuwkk.pl 

 
2. JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA ZWANA JEDNOSTKĄ ZAMAWIAJĄCĄ, DLA KTÓREJ REALIZOWANE 

BĘDĄ USŁUGI: 

I Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza w Kędzierzynie-Koźlu   
ul. Piramowicza 32 
47-200 Kędzierzyn-Koźle 

 
3. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 

Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego, którego wartość nie przekracza równowartości kwoty 
określonej w art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2017 roku, poz. 
1579 z późn. zm.) na podstawie przepisów określonych w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (tj. Dz. 
U. z 2018 r. poz. 1025, z późn. zm.) z zachowaniem procedur wewnętrznych CUW. 

 
4. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 

Opis przedmiotu zamówienia. 

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie koncepcji i dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej budowy 
sali gimnastycznej przy I Liceum Ogólnokształcącym im Henryka Sienkiewicza w Kędzierzynie-Koźlu wraz z 
łącznikiem między salą gimnastyczną a istniejącą szkołą i zapleczem sanitarnym zgodnie z niżej przedstawionymi 
przesłankami: 

a) projektowany obiekt należy zblokować z istniejącym budynkiem szkoły i powiązać komunikacyjnie (z istniejącą 
szkołą), zapewniając wszelkie wymogi bezpieczeństwa (m.in. wejście na salę nie tylko z budynku szkoły, ale 
również drzwi ewakuacyjne na zewnątrz sali); 

b) wysokość sali około h ~ 12 m w świetle, z zastrzeżeniem pkt f; 
c) wielkość areny (płyty boiska) powinna być tak zaprojektowana, aby pomieścić pełnowymiarowe boisko do 

siatkówki wzdłuż sali i dwa treningowe boiska do siatkówki w poprzek sali wraz z odpowiednią strefą 
bezpieczeństwa. W pasie bezpieczeństwa wokół areny głównej należy zaprojektować pas funkcjonalny, który 
ma pozwolić rozmieścić ławeczki oraz drabinki gimnastyczne, ewentualnie miejsca dla widowni. 
Zaprojektowane okna/przeszklenia muszą posiadać niezbędne zabezpieczenia przed możliwością ich 
uszkodzenia; 

d) Zakres opracowania powinien obejmować projekt sali gimnastycznej z widownią dla około 80 osób, zapleczem 
higieniczno – sanitarnym i szatniami dla około 56 osób, w tym osobno dla dziewcząt (36 osób) i chłopców (20 
osób), z magazynem na sprzęt sportowy oraz pomieszczeniem dla trenerów. 
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e) Projekt powinien uwzględniać następujące branże: architektura, konstrukcja, wod – kan, elektryczna, 
wentylacyjna, centralnego ogrzewania, teletechniczna, telekomunikacyjna, nagłośnienia. 

f) Ze względu na usytuowanie działek w strefie A ścisłej ochrony konserwatorskiej i ze względu na fakt, iż 
budynek szkoły, z którym jest planowane połączenie hali figuruje w ewidencji zabytków w planowanej 
inwestycji należy dążyć do ochrony pierwotnej bryły objętego nadzorem konserwatorskim budynku szkoły oraz 
do zachowania ładu przestrzennego w obrębie przedmiotowej działki. 

Uwarunkowania  

Inwestycja prowadzona będzie na działkach numer 1837 i 1838 przy ulicy Piramowicza 36 w Kędzierzynie-Koźlu. 

Działki nr 1837 i 1838 zlokalizowane są w strefie A ścisłej ochrony konserwatorskiej, zatem w przypadku 
planowanej inwestycji należy kierować się zapisami szczegółowymi mpzp miasta Kędzierzyn-Koźle. Według 
zapisów mpzp uchwalonego uchwałą nr IX/98/2003 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 22 maja 2003r, w strefie 
A ścisłej ochrony konserwatorskiej należy dążyć do zachowania proporcji wysokościowych zabudowy oraz 
dostosowania skali, bryły i formy nowej zabudowy do istniejącej.  

Usytuowany na terenie planowanej inwestycji budynek szkoły, z którym planowane jest połączenie hali figuruje w 
ewidencji zabytków. Z uwagi na powyższe, w planowanej inwestycji należy dążyć do ochrony pierwotnej bryły 
objętego nadzorem konserwatorskim budynku szkoły oraz zachowania ładu przestrzennego w obrębie 
przedmiotowej działki, sąsiadującej bezpośrednio z plantami miejskimi wpisanymi do rejestru zabytków pod nr 
238/90 decyzją z dnia 30.01.1990 oraz wpisanym do rejestru wraz z otoczeniem pod nr 23/2003 decyzją z dnia 
25.08.2003 budynkiem administracyjnym. 

 

Zamówienie należy podzielić na dwa etapy:  

ETAP I Opracowanie koncepcji na realizację zadania pn.: „Budowa sali gimnastycznej wraz z 
widownią przy I Liceum Ogólnokształcącym im Henryka Sienkiewicza w Kędzierzynie-Koźlu”.   

I etap, tzw. faza przed - projektowa, obejmująca opracowanie II wariantów koncepcji/wizualizacji obiektu 
sali gimnastycznej i jej otoczenia przyległego w celu ostatecznego uzgodnienia z Inwestorem założeń 
architektonicznych, budowlano – technicznych, uwzględniających potrzeby Jednostki Zamawiającej; 
 Wybrany przez Jednostkę Zamawiającą wariant koncepcji, spośród zaproponowanych przez wykonawcę, musi 
zostać uzgodniony przez wykonawcę z wojewódzkim konserwatorem zabytków. 

ETAP II „Opracowanie dokumentacji projektowej na realizację zadania pn.: „Budowa sali 
gimnastycznej wraz z widownią przy I Liceum Ogólnokształcącym im Henryka Sienkiewicza w 
Kędzierzynie-Koźlu” 

II etap, tzw. rzeczywista faza projektowa i realizacji obejmująca: 

a) opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej architektoniczno – budowlanej i wykonawczej, o której 
mowa w treści niniejszego zapytania ofertowego, 

b) złożenie wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na budowę do Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie-Koźlu 
wraz z opracowaną dokumentacją i wszczęcie postępowania o wydanie decyzji pozwolenia na budowę, 

c) uzyskanie prawomocnej decyzji na budowę oraz przekazanie Jednostce Zamawiającej kompletnej dokumentacji 
przedmiotu zamówienia, o której mowa w niniejszej procedurze zapytania ofertowego, w wymaganej formie 
oraz egzemplarzach, 

d) współpraca z Jednostką Zamawiającą na etapie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego w celu wyłonienia przez Jednostkę Zamawiającą podmiotu do rzeczowej realizacji zadania 
budowlanego. Współpraca ma polegać jedynie na udzielaniu odpowiedzi Jednostce Zamawiającej w trybie 
pilnym (z uwagi na trwającą procedurę udzielania zamówienia publicznego) na zapytania merytoryczne do 
opracowanej kompleksowej dokumentacji architektoniczno – budowlanej lub wykonawczej. 

e) pełnienie nadzoru autorskiego nad prowadzoną przez Jednostkę Zamawiającą inwestycją przez okres 48 
miesięcy, licząc od dnia wydania prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę. 

 W zakres nadzoru autorskiego wchodzą wszystkie czynności wynikające z ustawy Prawo budowlane, w 
szczególności: 

 udział w komisjach i naradach technicznych organizowanych przez Jednostkę Zamawiająca; 
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 sprawowanie kontroli zgodności realizacji z projektem; 
 udzielenie Wykonawcy instrukcji i wyjaśnień w zakresie problematyki zawartej w projekcie; 
 dokonywania, na wniosek Jednostki Zamawiającej zmian w projekcie, w zakresie nie sprzecznym z 

pozwoleniem na budowę; 
 akceptacja wprowadzanych zmian do dokumentacji projektowej zgodnych z obowiązującymi przepisami; 

itp. 

Dodatkowe wymagania do realizacji zamówienia: 

a) Do obowiązków Wykonawcy należy uzyskanie wszelkich wymaganych opinii, uzgodnień, pozwoleń i 
sprawdzeń projektowych w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów, 

b) Wykonawca realizujący zamówienie zobowiązany jest do utrzymania stałego kontaktu z Jednostką 
Zamawiającą, w tym również do osobistych konsultacji, przekazania relacji z przebiegu prac w siedzibie 
Jednostki Zamawiającej.  

c) Wykonawca opisując przyszły zakres robót budowlanych w dokumentacji projektowej przestrzega zapisów 
ustawy Prawa zamówień publicznych, z zakresu opisu przedmiotu zamówienia, nie wskazuje np.: marek 
materiałów, znaków towarowych, itp. opisów, chyba że nie można opisać przedmiotu zamówienia za 
pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy ,,lub równoważny i 
opis parametrów równoważności”. 

Dokumentacja projektowa ma zawierać: 

a) zaakceptowaną i uzgodnioną z wojewódzkim konserwatorem zabytków koncepcję/wizualizację sali 
gimnastycznej (wewnętrzną oraz zewnętrzną obiektu) wraz z przyległym otoczeniem, wykonaną w kolorze 
– 2 egz. w wersji papierowej oraz 2 egz. w wersji elektronicznej możliwej do odtworzenia przez Jednostkę 
Zamawiającą (pdf); 

b) kompleksowy projekt architektoniczno – budowlany oraz wykonawczy (obejmujący: również w swoim 
zakresie wszystkie niezbędne instalacje wewnętrzne oraz zewnętrzne, projekt zagospodarowania otoczenia 
przyległego uwzględniający miejsca parkingowe). Projekt wykonawczy winien uzupełniać i uszczegóławiać 
projekt budowlany w celu prawidłowej realizacji budowy oraz w zakresie i stopniu dokładności niezbędnym 
do: sporządzenia kosztorysu inwestorskiego, przedmiaru robót, przygotowania ofert przez potencjalnych 
Wykonawców, realizacji robót budowlanych, – 3 egz. w wersji papierowej oraz 2 egz. w wersji 
elektronicznej (pdf); 

c) opinię geologiczną – 3 egz. w wersji papierowej oraz 2 egz. w wersji elektronicznej (pdf); 
d) specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót - 3 egz. w wersji papierowej oraz 2 egz. w wersji 

elektronicznej (pdf);  
e) kosztorysy inwestorskie wraz z przedmiarami robót (opracowane dla poszczególnych branż) każde 

opracowanie w 3 egz. w wersji papierowej oraz 2 egz. w wersji elektronicznej (pdf); 

Powyższe dokumenty winny być zgodne z ustaleniami z Jednostką Zamawiającą oraz zgodne z obowiązującymi 
w tym zakresie przepisami. 

 
5. MIEJSCE REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 

Siedziba wykonawcy 
 

6. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:  

Wykonawca zobowiązany jest wykonać opracowania i czynności składające się na przedmiot zamówienia w terminie nie 
później niż do 150 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy 
w tym planuje się następujące terminy pośrednie: 

1. wykonanie I etapu (koncepcja) i przekazanie dokumentów Jednostce Zamawiającej - do zaakceptowania,  
a następnie uzgodnienie z konserwatorem zabytków 

- całość prac w I etapie należy wykonać w czasie nie dłuższym niż 75 dni kalendarzowe od dnia 
podpisania umowy 

w tym: 
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 w terminie do 14 dni od daty podpisania umowy przedstawienie Jednostce Zamawiającej  
dwóch wariantów koncepcji 

 Jednostka Zamawiająca w terminie 14 dni od daty otrzymania wariantów koncepcji wybierze wariant, 
który zostanie uzgadniany z konserwatorem zabytków 

 wykonawca w terminie 47 dni kalendarzowych uzgodni wybrany wariant koncepcji z konserwatorem 
zabytków 

2. wykonanie II etapu – przekazanie Jednostce Zamawiającej kompletnej dokumentacji wraz z innymi 
dokumentami - do sprawdzenia 

- w czasie nie dłuższym niż 75 dni kalendarzowe od zaakceptowania koncepcji przez konserwatora zabytków. 

  
7. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ: 

30 dni licząc od ostatecznego terminu składania ofert. 
 

8. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY: 

1) Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych, alternatywnych i wariantowych. 

2) Wykonawcy powinien złożyć ofertę na całość zamówienia. Oferty nie zawierające pełnego zakresu 
przedmiotu zamówienia określonego w OPZ zostaną odrzucone jako niezgodne z warunkami zapytania 
ofertowego. 

3) Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie więcej niż jednej oferty w postępowaniu, spowoduje 
odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez Wykonawcę. 

4) Ofertę, pod rygorem odrzucenia należy sporządzić w formie pisemnej w języku polskim. 
5) Na ofertę składa się formularz ofertowy wraz z dokumentami wymienionymi w pkt 9 niniejszego zapytania.  
6) W przypadku podpisania formularza ofertowego przez pełnomocnika wykonawcy do oferty należy dołączyć w oryginale 

pełnomocnictwo Wykonawcy. W przypadku przedkładania kopii pełnomocnictw muszą być one potwierdzone 
(uwierzytelnione) notarialnie za zgodność z oryginałem. 

7) Poprawki w ofercie muszą być dokonane poprzez skreślenie części poprawianej i czytelne naniesienie 
treści właściwej oraz opatrzone podpisem osoby/osób podpisujących ofertę w przeciwnym wypadku nie 
będą uwzględnione. 

8) Oferta pod rygorem odrzucenia winna być sporządzona zgodnie z wymaganiami niniejszego zapytania ofertowego, bez 
żadnych zastrzeżeń i uwarunkowań z uwzględnieniem zadawanych przez Wykonawców pytań i udzielonych 
przez Zamawiającego odpowiedzi. Wykonawca składający ofertę ponosi pełną odpowiedzialność za jej 
kompletność i zgodność z wymaganiami tegoż zapytania. W przypadku stosowania własnych druków muszą one 
zawierać wszystkie elementy i opisy zawarte w załączonych wzorach. Dla sprawnego przebiegu sprawdzenia i oceny 
oferty zaleca się, aby była ona spięta w sposób trwały i posiadała ponumerowane karty lub strony.  

9) Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z opracowaniem i złożeniem Oferty. 
10) Zmiany lub wycofanie oferty. Skuteczność zmian lub wycofanie złożonej oferty: 

Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę. Zmiany lub wycofanie złożonej oferty 
są skuteczne tylko wówczas, gdy zostały dokonane przed upływem terminu składania ofert. 
Zmiana złożonej oferty. Zmiany, poprawki lub modyfikacje złożonej oferty muszą być złożone w miejscu i według 
zasad obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisane koperty (paczki) zawierające zmiany należy 
dodatkowo opatrzyć napisem „ZMIANA”. W przypadku złożenia kilku zmian, kopertę (paczkę) każdej „ZMIANY” należy 
dodatkowo opatrzyć napisem „zmiana nr .....”. 
Wycofanie złożonej oferty.  
Wycofanie złożonej oferty następuje poprzez złożenie pisemnego powiadomienia podpisanego przez przedstawiciela 
Wykonawcy. Wycofanie należy złożyć w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty. Do 
oświadczenia musi być dołączony dokument, z którego jasno wynika, kto jest uprawniony do reprezentowania firmy 
Wykonawcy, a tym samym do wycofania złożonej oferty. Oferta wycofana zostanie zwrócona Wykonawcy drogą 
pocztową lub zostanie wydana osobie, która będzie upoważniona do odbioru osobistego oferty wycofanej. 

 
9. DOKUMENTY JAKIE NALEŻY ZŁOŻYĆ WRAZ Z OFERTĄ: 

Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty: 
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a. Formularz oferty sporządzony na podstawie wzoru dołączonego do niniejszego zapytania ofertowego, podpisany 
przez upełnomocnionego przedstawiciela wykonawcy określonego aktem rejestrowym z podaniem imienia  
i nazwiska. 

b. Dokumenty (referencje) potwierdzające wykonywanie przez Wykonawcę w latach 2013÷2018, co najmniej jednej 
koncepcji i jednej dokumentacji projektowej dotyczących Sali/hali gimnastycznej lub obiektu sportowego 
zamkniętego (budynku) posiadającego m.in. widownię, strefy bezpieczeństwa, zaplecze higieniczno-sanitarne, 
szatnie. 

c. Wykaz osób (druk nr 1), którzy będą realizować zamówienie, potwierdzający, że wykonawca dysponowanie 
przynajmniej po jednym projektancie posiadającym uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji 
projektowych w specjalnościach: 
 architektonicznej, 
 konstrukcyjno-budowlanej, 
 instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, 

wodociągowych i kanalizacyjnych, 
 instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektrotechnicznych, 
Warunek uznaje się za spełniony, jeżeli Wykonawca przedstawi, co najmniej jedną osobę 
posiadającą wszystkie wymienione uprawnienia lub kilka osób posiadających jedno lub kilka  
z wymienionych uprawnień.  

 

10. ZASADY ODRZUCANIA OFERT: 

1) Zamawiający odrzuci oferty niezgodne z opisem przedmiotu zamówienia oraz warunkami niniejszego zapytania 
ofertowego. 

2) Zamawiający odrzuci oferty, które nie będą zawierały formularza ofertowego.  
3) Zamawiający odrzuci oferty, które zostały złożone z naruszeniem postanowień Kodeksu Cywilnego lub Kodeksu 

Spółek Handlowych albo innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa regulujących zasady reprezentacji 
podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. 

4) Zamawiający odrzuci oferty, których złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów 
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 

5) Zamawiający może odrzucić ofertę Wykonawcy, który prowadzi z Zamawiającym spór przed sądem lub arbitrażem w 
sprawie dotyczącej wykonania zobowiązań lub w stosunku do Wykonawcy orzeczono o odszkodowaniu na rzecz 
Zamawiającego. 

6) Jeżeli Wykonawca nie złożył dokumentów, o których mowa powyżej w punkcie 9 lub innych dokumentów 
niezbędnych do przeprowadzenia postępowania (poza formularzem oferty), a także jeżeli oświadczenia lub 
dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający 
wezwie do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie 
wskazanym. 

7) Brak uzupełnienia dokumentów przez Wykonawcę w wyznaczonym terminie skutkował będzie 
odrzuceniem oferty Wykonawcy. 

8) Wykonawcom nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego w przypadku odrzucenia oferty. 
9) Zamawiający zastrzega sobie prawo odrzucenia oferty z przyczyn formalnych w kolejnych przetargach tych 

Wykonawców, którzy złożą oświadczenia lub podadzą informacje niezgodne ze stanem faktycznym. 
10) Przedstawienie przez Wykonawcę informacji nieprawdziwych mających wpływ na wynik postępowania skutkować 

będzie odrzuceniem oferty Wykonawcy z prowadzonego postępowania, niezależnie od innych skutków 
przewidzianych prawem. 

 
 
 
11. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY: 

Cena oferty jest sumą wszystkich odpłatności brutto ponoszonych przez Jednostkę Zamawiającą 
wynikającą z realizacji przedmiotu zamówienia przy zastosowaniu przepisów prawa i warunków 
określonych w niniejszym zapytaniu ofertowym.     
 
Cenę oferty brutto należy wyliczyć na podstawie indywidualnej kalkulacji Wykonawcy w oparciu o dane z pkt.4 
niniejszego zapytania ofertowego, opis przedmiotu zamówienia, jego zakres, aktualne, powszechnie stosowane katalogi, 
cenniki, taryfikatory, bądź inne wskaźniki kosztów, zalecaną wizję w terenie, uzyskane potrzebne informacje dotyczące 
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natury terenu, warunków projektowania, rozmiaru i natury projektowanych robót, trudności oraz wszelkich innych 
okoliczności, jakie mogą mieć wpływ na wykonawstwo usług, dla całości zamówienia, uwzględniając doświadczenie, 
wiedzę zawodową Wykonawcy, jak i wszelkie koszty niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia w tym: (w tym: 
za przeniesienie autorskich praw majątkowych w zakresie opisanym w IPU i za przeniesienie na 
Zamawiającego własności dzieł składających się na przedmiot zamówienia oraz koszty należnego podatku 
od towarów i usług VAT itp.) a także rabaty, upusty itp., których Wykonawca zamierza udzielić. Podana cena nie 
będzie zwiększana w okresie obowiązywania umowy. Cena koncepcji nie może stanowić więcej niż 15 % 
ceny całości przedmiotu zamówienia 
 
Cena oferty, stawki jednostkowe i ceny występujące w ofercie będą podane przez wykonawcę wyłącznie w złotych (PLN) 
z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Wszystkie płatności i zobowiązania będą realizowane jedynie w 
złotych polskich. 
 

12. KRYTERIA WYBORU OFERTY I ICH ZNACZENIE: 

Zamawiający będzie oceniał oferty każdej części według następujących kryteriów: 

Nr Nazwa kryterium Waga 

1 Cena brutto [PLN] 100 % 

Punkty przyznawane osobno dla każdej części za podane wyżej kryterium będą liczone według następującego wzoru: 

Nr kryterium Wzór 

1 

Cena brutto (zł) 
Liczba punktów = (Cmin/Cof) * 100 * waga 
gdzie: 
 - Cmin – najniższa cena spośród wszystkich ofert – Cof - cena podana w badanej ofercie 

Zamawiający uzna za ofertę najkorzystniejszą tę, która nie będzie podlegać odrzuceniu i będzie spełniać 
warunki niniejszego zapytania ofertowego oraz uzyska największą liczbę punktów wynikających z w/w 
kryteriów oceny ofert. Punkty będą liczone do dwóch miejsc po przecinku. 

 
13. UDZIELENIE ZAMÓWIENIA: 

1. Zamawiający - powiadamiając o tym Wykonawcę - poprawi w ofercie Wykonawcy omyłki, polegające  
na niezgodności oferty z zapytaniem ofertowym niepowodujące istotnych zmian w treści oferty. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do wyrażenia pisemnej zgody na dokonanie takiego poprawienia oferty.  
Brak odpowiedzi ze strony Wykonawcy na dokonaną poprawkę w terminie 3 dni od doręczenia zawiadomienia 
przez Zamawiającego będzie traktowane jako niewyrażenie zgody na poprawienie omyłki i skutkować będzie 
odrzuceniem jego oferty. 

 
14. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE WINNY BYĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY  

W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWNIENIA: 

1) Jednostka Zamawiająca zawrze umowę z Wykonawcą, którego oferta uzyska największą liczbę punktów wynikającą 
z przyjętych kryteriów oceny ofert oraz zostanie uznana za najkorzystniejszą.   

2) Wykonawca, którego oferta została wybrana jest zobowiązany w ciągu 5 dni od otrzymania pisemnego powiadomienia 
o jego wyborze, do dostarczenia dwóch egzemplarzy podpisanej umowy zawierającej zapisy z akceptowanych przez 
Wykonawcę istotnych postanowień umowy wraz z dodatkowymi zapisami uszczegóławiającymi i korygującymi 
wprowadzonymi przez Zamawiającego, a wynikającymi z treści złożonej oferty i zapisów zapytania ofertowego. 

3) Jakiekolwiek ustalenia dokonane przed zawarciem umowy nie dają podstaw prawnych do składania roszczeń 
finansowych wobec Zamawiającego lub jednostki zamawiającej. 

4) Dopuszcza się zmianę istotnych postanowień zawartej umowy w przypadkach jak niżej:  

1. Dopuszcza się możliwość istotnej zmiany zawartej umowy w następujących wyjątkowych okolicznościach, których 
przed zawarciem umowy nie dało się przewidzieć, a mają one wpływ:  

a) na termin wykonania zamówienia: 

1) wystąpienie siły wyższej, 
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2) przedłużające się ponad 90 dni kalendarzowych procedury uzgadniania przedmiotu zamówienia (w tym 
również uzyskanie dokumentacji od konserwatora zabytków), a które nie są spowodowane działaniem lub 
brakiem działania Wykonawcy, uniemożliwiającym kontynuowanie lub jego zakończenie, 

3) wystąpienie usług dodatkowych - jeżeli konieczność rozszerzenia zakresu przedmiotu umowy następuje 
wskutek opinii, decyzji, zgód i uzgodnień oraz warunków technicznych wydanych przez inne organy i 
podmioty, 

4) udzielenie zamówienia dodatkowego, powodującego wstrzymanie realizacji przedmiotu zamówienia 
podstawowego, 

5) niedopełnienie przez Zamawiającego jego obowiązków wynikających z umowy, w tym zwlekanie ponad 30 
dni kalendarzowych z zapłatą faktur częściowych, mimo dodatkowego wezwania ze strony Wykonawcy. 

W przypadku wystąpienia jednej z ww. okoliczności, udokumentowanych przez Wykonawcę, Zamawiający 
wydłuży termin wykonania zamówienia o liczbę dni, którą uzna za uzasadnioną. 

b) dotyczący zmiany wynagrodzenia: 

1. W zakresie wynagrodzenia Wykonawcy Zamawiający wprowadza następujące klauzule rewaloryzacyjne oparte na 
zmianie prawa w przypadkach: 

 Ustawowej zmiany podatku VAT, 

 Wynagrodzenie wykonawcy określone w § 6 ust. 1 niniejszej umowy, może ulec zwiększeniu do 15% 
wartości brutto, w przypadku konieczności wprowadzenia przez wykonawcę w dokumentacji projektowej 
dodatkowych zmian, wynikających z pisemnego polecenia Jednostki Zamawiającej. 

2. Waloryzacja wynagrodzenia umownego będzie uruchamiana na zasadach jak niżej: 

 Pod warunkiem, że zmiany te będą miały istotny wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, 

2. Jeśli okaże się, że niektóre elementy przedmiotu zamówienia będą zbędne, z uwagi na wystąpienie okoliczności, 
których nie można było przewidzieć przed zawarciem umowy, zakres umowy zostanie ograniczony przy 
jednoczesnym odpowiednim zmniejszeniu wynagrodzenia i skróceniu terminu wykonania. 

3. Każda zmiana warunków określonych w niniejszej umowie może nastąpić wyłącznie w formie pisemnej 
pod rygorem nieważności. 

15. ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY: 

1. Istotne postanowienia umowy stanowią załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego. 
2. Zamawiający zastrzega sobie po wyborze oferty najkorzystniejszej, prawo wprowadzenia do przyszłej umowy zapisów 

uszczegóławiających i korygujących wynikających z treści złożonej oferty i zapisów niniejszego zapytania ofertowego. 
16. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERTY: 

1) Znakowanie oferty 
Oferty w postaci pisemnej w języku polskim należy składać w kopercie zamkniętej i opieczętowanej pieczęcią 
firmową Wykonawcy. 
 
W celu odróżnienia oferty od zwykłej korespondencji i zabezpieczenia jej przed przypadkowym 
otwarciem, należy obowiązkowo na kopercie zewnętrznej umieścić napis jak niżej: 
 

Wykonawca:  
Adres, telefon, faks, e-mail 

Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Kędzierzynie-Koźlu 
47-220 Kędzierzyn-Koźle ul. Damrota 30 

  OFERTA 
na: Wykonanie dokumentacji projektowej budowlano-wykonawczej na potrzeby zadania: 

Budowa nowej Sali gimnastycznej przy I Liceum Ogólnokształcącym im. Henryka Sienkiewicza 
w Kędzierzynie-Koźlu – II POSTĘPOWANIE.. 

 
W innym przypadku Zamawiający zostaje całkowicie zwolniony z odpowiedzialności z tytułu 
ewentualnego przypadkowego otwarcia oferty lub poinformowania Wykonawcy o istotnych zmianach 
w postępowaniu. 
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2) Miejsce składania ofert: 
Oferty należy składać w Powiatowym Centrum Usług Wspólnych w Kędzierzynie-Koźlu,  
47-220 Kędzierzyn-Koźle ul. Damrota 30 - sekretariat 

do dnia 18-10-2018 do godz. 10:00 

3) Oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie składania ofert lub spóźnione z uwagi na dostarczenie ich w inne 
miejsce niż wskazano powyżej zostaną zwrócone niezwłocznie bez otwierania. 

4) Zamawiający nie przewiduje publicznego otwarcia ofert.  
5) Miejsce otwarcia ofert w siedzibie Zamawiającego:  

Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Kędzierzynie-Koźlu 
47-220 Kędzierzyn-Koźle, ul. Damrota 30. 

6) Wykonawcy swoje oferty mogą przesłać drogą pocztową lub kurierską pod warunkiem, że wpłyną  
one do siedziby Zamawiającego – Sekretariat w godzinach jego pracy do upływu terminu 
przewidzianego na składanie ofert. W przeciwnym razie oferty, które wpłyną do innych komórek organizacyjnych, 
lub po godzinach pracy mogą zostać z tego powodu nie zarejestrowane w wyznaczonym czasie. 

7) Wybór drogi pocztowej dla przesłania oferty następuje na ryzyko Wykonawcy. Wykonawca winien we własnym 
interesie, w taki sposób przygotować przesyłkę, aby dotarła w określonym terminie i w stopniu maksymalnym zapobiec 
jej uszkodzeniu w czasie transportu. 

8) Wykonawca na życzenie otrzyma potwierdzenie złożenia oferty z datą i godziną wpływu. 
9) Zamawiający poinformuje Wykonawców o wynikach postępowania. 

 
17. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI: 

1) Dla potrzeb niniejszego postępowania Zamawiający ustala, że porozumiewanie się z Wykonawcami w zakresie 
oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji dotyczących postępowania odbywać się będzie za pomocą faxu 
na (077) 484-96-91 lub drogą elektroniczną. Przekazywanie informacji drogą elektroniczną odbywać się będzie na 
następujący adres mailowy: m.kulczyk@cuwkk.pl za potwierdzeniem otrzymania wiadomości. 

2) Osoby uprawnione do kontaktu z wykonawcami: 
W zakresie merytorycznym i formalnym osobami upoważnionymi do kontaktu z Wykonawcami są: 

1 Beata Malajka – Dyrektor CUW tel. 77 472-38-80  
 

18. DODATKOWE INFORMACJE: 

1) Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany lub odwołania postępowania o udzielenie zamówienia w każdym 
czasie bez podania przyczyny, a Wykonawcy nie przysługuje wobec Zamawiającego w takim przypadku żadne 
roszczenie.  

2) Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia negocjacji i/lub dogrywki z Wykonawcami. 

3) O terminie negocjacji i/lub dogrywki Zamawiający powiadomi Wykonawcę/Wykonawców z odpowiednim 
wyprzedzeniem. 

4) Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany lub odwołania warunków postępowania. 

5) Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia lub zamknięcia postępowania o udzielenie zamówienia,  
na każdym jego etapie bez podania przyczyny. 

6) Zamawiający, 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”, informuje, że: 

a) w celu prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego „Wykonanie dokumentacji projektowej 
budowlano-wykonawczej na potrzeby zadania: Budowa nowej Sali gimnastycznej przy I Liceum Ogólnokształcącym im. Henryka Sienkiewicza 
w Kędzierzynie-Koźlu – II POSTEPOWANIE – znak sprawy: CUW.26.052.2018.MK, prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego, przetwarzane będą dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO;   

b) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: 

Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Kędzierzynie-Koźlu   

ul. Damrota 30, 47-220 Kędzierzyn-Koźle  
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faks: 77 472 38 80;  

e-mail: sekretariat@cuwkk.pl 

c) w Powiatowym Centrum Usług Wspólnych w Kędzierzynie-Koźlu powołano inspektora ochrony danych 
osobowych, kontakt: sekretariat@cuwkk.pl 

d) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Pzp; 

e) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, 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; 

f) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest 
wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają  
z ustawy Pzp; 

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

h) 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, z tym że 

skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania  
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym  
z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników; 

 na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych 
osobowych, z tym że prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, nie ma zastosowania 
w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze 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; 

i) 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; 

j) Zamawiający dołoży wszelkich starań, aby zapewnić odpowiednie środki ochrony danych osobowych 
przed ich przypadkowym lub umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym 
ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

7) Integralną część niniejszego zapytania ofertowego stanowią: 
a. formularz oferty,  
b. Druk Nr 1 – Wykazu osób, którzy będą realizować zamówienie pozostający do dyspozycji wykonawcy 

8) Załącznikami do niniejszej zapytania ofertowego są: 
 ● załącznik nr 1 – istotne postanowienia umowy 
 

Beata Malajka /-/ 
Dyrektor CUW w Kędzierzynie-Koźlu 



POWIATOWE CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH  
W KĘDZIERZYNIE-KOŹLU 

47-220 Kędzierzyn-Koźle, ul. Damrota 30 

tel. (077) 472-38-80; (077) 472-38-81; (077) 472-38-85; (077) 472-38-86; fax (077) 484-96-91 

Sygnatura akt: CUW.26.052.2018.MK    10 / 12 

 

Formularz ofertowy (integralna część zapytania ofertowego) 
.......................................................... 
      /pieczęć adresowa wykonawcy/ 
 
numer Telefonu Wykonawcy …………………….. 
numer faksu Wykonawcy ……………………….. 
e-mail ………………………………………….………. 

Powiatowe Centrum Usług Wspólnych 
w Kędzierzynie-Koźlu  
ul. Damrota 30 
47-220 KĘDZIERZYN-KOŹLE 

O F E R T A 
na: 

Wykonanie dokumentacji projektowej budowlano-wykonawczej na potrzeby zadania: Budowa nowej Sali 
gimnastycznej przy I Liceum Ogólnokształcącym im. Henryka Sienkiewicza w Kędzierzynie-Koźlu – II 

POSTĘPOWANIE. 
 

Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami określonymi  
w zapytaniu ofertowym, posiadaną wiedzą i doświadczeniem wg poniższych danych: 

1. Całkowita ryczałtowana cena brutto wykonania całego (etap I + etap II) przedmiotu 
zamówienia wynosi: 

 
............................ ,- PLN (wartość oceniana) 

 

/słownie: ......................................................................................................................./ 

w tym: 
1.1. Całkowita ryczałtowa cena brutto wykonania pełnego przedmiotu zamówienia w I ETAPIE wynosi: 

 
............................. ,- PLN  

 
/słownie: ......................................................................................................................./ 

 
1.2. Całkowita ryczałtowa cena brutto wykonania pełnego przedmiotu zamówienia w II ETAPIE wynosi: 

 
............................. ,- PLN  

 
/słownie: ......................................................................................................................./ 

 
 

Cenę oferty brutto wyliczona na podstawie indywidualnej kalkulacji dla całości zamówienia, uwzględniając 
doświadczenie, wiedzę zawodową, jak i wszelkie koszty niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia w tym: pełne 
koszty dostawy wraz z rozładunkiem towaru w miejscu wskazanym przez Jednostkę Zamawiającą, cło (jeżeli wstępuje), 
koszty należnego podatku od towarów i usług VAT a także rabaty, upusty itp. Podana cena nie będzie zwiększana  
w okresie obowiązywania umowy. 
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2. Termin realizacji zamówienia dla wszystkich części zamówienia:  
Wykonawca zobowiązany jest wykonać opracowania i czynności składające się na przedmiot zamówienia w terminie nie 

później niż do ……………. dni kalendarzowych od daty podpisania umowy 
w tym planuje się następujące terminy pośrednie: 

1. wykonanie I etapu (koncepcja) i przekazanie dokumentów Zamawiającemu - do zaakceptowania,  
a następnie uzgodnienie z konserwatorem zabytków 

 - całość prac w I etapie należy wykonać w czasie nie dłuższym niż ………… dni kalendarzowe  
od dnia podpisania umowy 

w tym: 

 w terminie do …………. dni od daty podpisania umowy przedstawienie jednostce zamawiającej  
dwóch wariantów koncepcji 

 jednostka zamawiająca w terminie 14 dni od daty otrzymania wariantów koncepcji wybierze wariant, 
który zostanie uzgadniany z konserwatorem zabytków 

 wykonawca w terminie ………. dni kalendarzowych uzgodni wybrany wariant koncepcji  
z konserwatorem zabytków 

2. wykonanie całości prac w II etapie – przekazanie Zamawiającemu kompletnej dokumentacji wraz z innymi 
dokumentami - do sprawdzenia 

- w czasie nie dłuższym niż ………. dni kalendarzowe od zaakceptowania koncepcji przez konserwatora zabytków. 

 

3. Warunki płatności: 

W pełni akceptujemy warunki, zasady i terminy płatności określone w akceptowanych przez nas bez zastrzeżeń  
i uwag istotnych postanowieniach umowy określonych w zapytaniu ofertowym. 

4. Oświadczamy, że posiadamy opłacony dokument ubezpieczenia OC za ewentualne szkody oraz 
ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków dotyczące pracowników, innych osób, z pomocą 
których będę wykonywać przedmiot umowy oraz osób trzecich w tym także wynikające z ruchu pojazdów 
mechanicznych powstałe w trakcie realizacji zawartej umowy, ważne co najmniej przez cały okres 
realizacji zamówienia na wartość kwoty ubezpieczenia nie mniejszą niż cena złożonej oferty [PLN]. 

5. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z istotnymi postanowieniami umowy, i zobowiązujemy się, 
w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na 
warunkach określonych w zapytaniu ofertowym, w miejscu i terminie wyznaczonym przez 
Jednostkę Zamawiającą. 

6. Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od daty składania 
ofert. 

7. Wszelkie oświadczenia i dokumenty podane w niniejszej ofercie zostały złożone ze świadomością 
odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń (art. 233 §1 i 297 §1 Kodeksu Karnego) 
niezgodnych ze stanem faktycznym. 

8. Oferta została złożona na ....... stronach podpisanych i ponumerowanych od nr ....... do nr ........ 

9. Integralną część oferty stanowią n/w załączniki: (wyszczególnia obowiązkowo Wykonawca) 
………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………….. 

Miejsce i data  .................................................... 
Imię i nazwisko ………………….…………………………… 

      Podpis  ............................................................... 
/upełnomocniony przedstawiciel wykonawcy określony aktem rejestrowym/ 

)niepotrzebne skreślić 
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Druk Nr 1 
….............................................. 
 /pieczęć adresowa wykonawcy/ 
 

Przedmiot zamówienia: Wykonanie dokumentacji projektowej budowlano-wykonawczej na potrzeby zadania: Budowa nowej Sali gimnastycznej przy I 

Liceum Ogólnokształcącym im. Henryka Sienkiewicza w Kędzierzynie-Koźlu – II POSTĘPOWANIE. 

Wykazu osób, którzy będą realizować zamówienie pozostający do dyspozycji wykonawcy 

Lp. Imię i nazwisko 

Zakres wykonywanych 
czynności przez osoby 

skierowane przez 
wykonawcę do realizacji 

zamówienia 
(np. branże, zakresy robót, 

działania specjalne) 

Posiadane uprawnienia 
Nr i specjalność np. 

architektoniczna, konstrukcyjno-
budowlana itd. 

Posiadane 
wykształcenie  

i tytuł zawodowy 
(wyższe, średnie, tytuł 

zawodowy) 

Posiadane 
kwalifikacje zawodowe  

i doświadczenie  
w zakresie lat pracy  
w danym zawodzie 

(ukończone kursy, szkolenia, staż pracy w zawodzie, 
odbyte praktyki itp.) 

1 2 3 4 5 6 

      

      

      

      

      

 
            Miejsce i data …................................................... 

Imię i nazwisko ………………………………….…..……………………  
  

Podpis …………………………………………………………….. 
/upełnomocniony przedstawiciel wykonawcy lub udostępniającego zasoby/ 

 


