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…………………………… 

       Zatwierdzam 

  

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Baranów Sandomierski, zaprasza do złożenia oferty na: 

,,Opracowanie dokumentacji projektowej termomodernizacji budynku Świetlicy 

Wiejskiej w miejscowości Skopanie”. 

 

I. Dane Zamawiającego. 

Gmina Baranów Sandomierski 

Adres: Ul. Gen. Leopolda Okulickiego 1, 39-450 Baranów Sandomierski 

Tel. (15)  811 85 81  

Fax: (15) 811 85 82 

Adres strony internetowej: www.baranowsandomierski.pl;  

e-mail: zp@baranowsandomierski.pl 

Czas pracy Urzędu: pn. - pt. w godz. 7 30 – 15 30 

 

II. Opis przedmiotu zamówienia. 

1. Przedmiotem zamówienia jest : 

1) opracowanie dokumentacji projektowej termomodernizacji budynku Świetlicy 

Wiejskiej w miejscowości Skopanie  

2) pełnienie nadzoru autorskiego 

2. Podstawowe założenia projektowe: 

1) planowana termomodernizacja dotyczy budynku usytuowanego na działce o nr ew. 

760 w miejscowości Skopanie, 

2) należy zaprojektować: 

a) termomodernizację ścian zewnętrznych do poziomu terenu i stropów budynku z 

uwzględnieniem wymaganych parametrów na 2021r.   

 

3. Zakres rzeczowy opracowania obejmuje: 

1) projekty budowlano - wykonawcze, spełniające wymagania ustawy z dnia 7 lipca 

1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 290, ze zm.); 

2) audyt energetyczny, określający zakres, parametry techniczne i ekonomiczne oraz 

koszt planowanej termomodernizacji obiektów, wykonany zgodnie z wymaganiami 

Rozporządzenia Gospodarki z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie szczegółowego 

http://www.baranowsandomierski.pl/
mailto:zp@baranowsandomierski.pl


zakresu i sposobu sporządzania audytu efektywności energetycznej, wzoru karty 

audytu efektywności energetycznej oraz metod obliczania oszczędności energii          

(Dz. U. z 2012 r., poz. 962) oraz Metodyką ewidencjonowania głównych efektów 

ekologicznych znajdującą się na stronie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 

Środowiska w Rzeszowie pod adresem 

http://www.bip.wfosigw.rzeszow.pl/index.php/wnioski-mainmenu-105/wzory-

dokumentw-mainmenu-59  

3) kosztorysy inwestorskie, przedmiary robót; 

4) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót; 

5) inne dokumenty niezbędne do prawidłowego zrealizowania inwestycji. 

4. Przedmiot zamówienia obejmuje również: 

a) wykonanie inwentaryzacji techniczno-budowlanej budynku Świetlicy Wiejskiej  

wraz z instalacjami, dokonanie oceny stanu technicznego i obliczeń 

wytrzymałościowych elementów konstrukcyjnych, w zakresie niezbędnym do 

opracowania dokumentacji projektowej związanej z termomodernizacją budynku; 

b) uzyskanie map dla celów projektowych, wypisy, wyrysy, uzgodnienia, decyzje, 

oceny, opinie, badania i innych dokumentów niezbędnych dla prawidłowego 

wykonania przedmiotu umowy; 

c) pełnienie nadzorów autorskich podczas realizacji zadań, objętych przedmiotem 

zamówienia oraz współpracę z Zamawiającym przy opracowaniu dokumentów dla 

instytucji finansujących, w ilości 10 przyjazdów projektanta lub projektantów do 

siedziby Zamawiającego, w ramach odrębnej umowy, według stawek zaoferowanych 

w złożonej ofercie; 

d) uzyskanie z upoważnienia Zamawiającego odpowiednio prawomocnej decyzji  

o pozwoleniu na budowę lub zaświadczenia o nie wniesieniu sprzeciwu  

w przedmiocie przystąpienia do robót wymagających zgłoszenia; 

Zamawiający wymaga, aby przed uzyskaniem odpowiedniej decyzji Wykonawca 

uzyskał akceptację Zamawiającego przyjętych rozwiązań projektowych opracowania. 

e) wykonanie niezbędnej aktualizacji w przypadku zmian w przepisach prawa lub 

w przypadku negatywnej weryfikacji wykonanych prac wystawionej przez instytucje 

współfinansujące zadanie. 

5. Przedmiot zamówienia należy dostarczyć w 5 egz. w wersji papierowej i 1 egz.  

w wersji elektronicznej edytowalnej. 

6. Podmiot wyłoniony drodze zapytania ofertowego, zwany dalej ,,Oferentem”  

obowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu koncepcji wstępnej rozwiązań 

technicznych w celu ich akceptacji. 

7. Oferent zobowiązany jest do pomocy przy organizowaniu przetargu oraz odpowiedzi 

na pytania pojawiające się na etapie ogłoszenia przetargu na wykonanie robót 

budowlanych objętych opracowaniem, w ramach wynagrodzenia za wykonanie 

przedmiotu umowy. Zamawiający planuje uruchomienie procedury wyłonienia 

wykonawcy realizacji inwestycji na lata 2018/2019. 

8. Zamawiający zaleca aby każdy z Oferentów dokonał wizji w terenie w miejscu 

lokalizacji przedmiotu inwestycji objętej opracowaną dokumentacją, o której mowa                  

w ust. 1, celem sprawdzenia warunków związanych z wykonaniem prac będących 

http://www.bip.wfosigw.rzeszow.pl/index.php/wnioski-mainmenu-105/wzory-dokumentw-mainmenu-59
http://www.bip.wfosigw.rzeszow.pl/index.php/wnioski-mainmenu-105/wzory-dokumentw-mainmenu-59


przedmiotem zapytania, a także uzyskania wszelkich dodatkowych informacji 

koniecznych do wyceny prac. Ryzyko rezygnacji z oględzin i wizji obciąża Oferenta 

składającego ofertę. 

9. Dokumentacja stworzona w wykonaniu umowy podlega ochronie przewidzianej  

w ustawie z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych  

(t. j. Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, ze zm.), w takim zakresie w jakim stanowi utwór 

w rozumieniu tego aktu prawnego.  

10. Oferent, w ramach wynagrodzenia, wyraża zgodę na nieograniczone w czasie                      

i przestrzeni korzystanie i rozporządzanie przez Zamawiającego przedmiotem umowy, 

w całości i we fragmentach, w kraju i za granicą, w tym do jego drukowania  

i przedruku oraz nieodpłatnego przekazywania do wykorzystania przez inne podmioty 

oraz udziela Zamawiającemu wyłącznego prawa zezwalania na wykonywanie 

autorskich praw zależnych. Oferent oświadcza, że wynagrodzenie za korzystanie                    

i rozporządzanie przedmiotem umowy na wszystkich polach eksploatacji 

wymienionych w umowie, zostało skalkulowane w wynagrodzeniu za wykonanie 

umowy i zaspokaja jego wszelkie pretensje z tego tytułu.  

11. Zamawiający ma prawo wykonywać kopie dokumentacji dla potrzeb związanych  

z wykonaniem zadania oraz udostępniać ją osobom trzecim dla celów związanych  

z wykonaniem zadania.  

12. W przypadku odstąpienia od umowy z winy Oferenta, Zamawiający ma prawo 

żądać wydania wykonanej części umowy oraz zlecić wykonanie poprawek, uzupełnień 

lub dokończenie przedmiotu umowy innej osobie i nie będzie to stanowić naruszenia 

praw autorskich. Oferent zrzeka się wszelkich roszczeń z tego tytułu.  

13. W zakresie, w jakim dokumentacja stanowi przedmiot ochrony prawa autorskiego, 

Oferent nie będzie bez wyraźnej przyczyny odmawiał Zamawiającemu zgody na 

proponowane przez niego zmiany w dokumentacji, tak  

w trakcie, jak i po jej wykonaniu i takiego samego zachowania oczekuje od swoich 

następców prawnych, chyba, że sprzeciwiają się temu przepisy prawa.  

14. Dokumentacja nie może naruszać jakichkolwiek praw osób trzecich. Oferent 

zobowiązuje się zdjąć z Zamawiającego oraz przejąć na siebie pełną 

odpowiedzialność wobec osób trzecich, w przypadku, gdy okaże się, że prawa 

autorskie osób trzecich zostały naruszone oraz pokryć tym osobom wszelkie straty, 

koszty, opłaty, wydatki lub inne zobowiązania wynikające z faktu naruszenia lub 

zwrócić je Zamawiającemu, gdyby zostały od niego wyegzekwowane. Uprawnienia 

wynikające z przyszłej umowy w tym zakresie będą przysługiwały Zamawiającemu 

także po wykonaniu umowy lub jej wygaśnięciu, rozwiązaniu lub odstąpieniu od niej, 

do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń.  

 

III. Warunki udziału w postępowaniu. 

Oferent zobowiązany jest wykazać, iż dysponuje osobami, które będą wykonywać 

zamówienie lub pisemnym zobowiązaniem innych podmiotów do udostępnienia tych 

osób, w tym przynajmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia do: 



1)  projektowania o specjalności architektonicznej bez ograniczeń lub odpowiadające 

im uprawnienie budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących 

przepisów, 

2) projektowania o specjalności konstrukcyjno – budowlane bez ograniczeń lub 

odpowiadające im uprawnienie budowlane wydane na podstawie wcześniej 

obowiązujących przepisów, 

 

3) wykonywania audytów energetycznych. 

 

IV. Termin realizacji przedmiotu zamówienia. 

Termin wykonania przedmiotu zamówienia:  

1. Realizacja przedmiotu zamówienia - do dnia 21.12.2017 r. Oferent zobowiązany jest 

brać udział w czynnościach Komisji przetargowej na realizację zadania (planowane 

wszczęcie procedury przetargowej w celu wyłonienia wykonawcy robót budowlanych 

na lata – 2018/2019 r.). 

2. Pełnienie nadzorów autorskich podczas realizacji zadań, objętych przedmiotem 

zamówienia w ramach odrębnej umowy oraz współpracę z Zamawiającym przy 

opracowaniu dokumentów dla instytucji finansujących, w ilości 10 przyjazdów 

projektanta lub projektantów do siedziby Zamawiającego w terminie do końca realizacji 

inwestycji, lecz nie później niż 3 lata od daty uzyskania przez Inwestora ostatecznej 

decyzji o pozwoleniu na budowę. 

 

V. Opis przygotowania oferty. 

1. Oferta musi obejmować wszelkie koszty związane ze świadczeniem usługi oraz 

koszty udziału w pracach Komisji przetargowej w celu wyłonienia wykonawcy 

określonego w rozdziale II, ust.  7, 

2. Ofertę w formie pisemnej należy umieścić w zamkniętej kopercie opatrzonej 

następującymi napisami: 

Oferta na: ,,Opracowanie dokumentacji projektowej termomodernizacji budynku 

Świetlicy Wiejskiej w miejscowości Skopanie”. 

Nie otwierać przed: 29.11.2017 r. godz. 1015 

3. Do oferty należy załączyć następujące dokumenty: 

1) wypełniony formularz oferty - wzór załącznik nr 1 do zapytania, 

2) wykaz osób - wzór załącznik nr 2 do zapytania, 

3) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do 

rejestru. 

4. Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

 

VI. Miejsce i termin składania/otwarcia ofert. 

1. Ofertę należy złożyć (osobiście lub listownie) w siedzibie Zamawiającego: Urząd 

Miasta i Gminy Baranów Sandomierski, ul. Gen. L. Okulickiego 1, 39-450 Baranów 

Sandomierski - Sekretariat pok. nr 5, w terminie do 29.11.2017 r. do godziny 1000 

2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29.11.2017 r. o godzinie 1015. 



3. Oferenci zostaną pisemnie zawiadomieni o wyborze najkorzystniejszej oferty.  

4. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

5. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją 

ofertę. 

6. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień 

dotyczących treści złożonych ofert.  

7. Oferent jest związany ofertą przez 30 dni od dnia upływu terminu do składania ofert. 

 

VII. Kryterium oceny ofert. 

Cena za opracowanie dokumentacji projektowej i uzyskanie z upoważnienia 

Zamawiającego odpowiednio prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę lub 

zaświadczenia o nie wniesieniu sprzeciwu w przedmiocie przystąpienia do robót 

wymagających zgłoszenia– 90 % 

Cena za pełnienie nadzoru autorskiego, za jeden przyjazd projektanta do siedziby 

Zamawiającego lub miejsca prowadzenia robót budowlanych – 10 % 

Sprecyzowanie kryteriów oceny ofert: 

1) Ilość punktów, jaką oferent otrzyma za stopień spełnienia kryterium ceny 

ofertowej  za opracowanie dokumentacji projektowej : 

Liczba punktów za kryterium cena = (cena brutto najniższej spośród 

badanych ofert / cena brutto badanej oferty) * 100 * waga kryterium. 

2) Ilość punktów, jaką oferent otrzyma za stopień spełnienia kryterium ceny 

ofertowej  za pełnienie nadzoru autorskiego : 

Liczba punktów za kryterium cena = (cena brutto najniższej spośród 

badanych ofert / cena brutto badanej oferty) * 100 * waga kryterium. 

 

VIII. Osoba uprawniona do kontaktu z oferentami. 

Pan Bogusław Urban  tel. (15) 811 85 81 wew. 121.  

 

IX. Postanowienia ogólne. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez 

podania uzasadnienia, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty. 

 


