
„Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę remizy OSP w Skoroszycach”  

  Skoroszyce 25.06.2018 r. 
IK.7013.12.2018.IBK 
 

ZAPYTANIE  OFERTOWE NA WYKONANIE USŁUGI  
 

poniżej 30 000 euro, z dnia 25.06.2018 r. 
 

Wójt Gminy Skoroszyce działając w imieniu Gminy Skoroszyce zaprasza do składania ofert cenowych na 
wykonanie zadania: 

 
1. Nazwa oraz adres Zamawiającego 

Gmina Skoroszyce 
ul. Powstańców Śl. 17, 48-320 Skoroszyce 

 
2. Tryb udzielania zamówienia 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone na podstawie art.4 pkt.8 ustawy 
Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2017r. poz. 1579 z późn. zm.), 
którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30.000 euro. 

 
3. Opis przedmiotu zamówienia. 

 
„Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę remizy OSP w Skoroszycach”  

 
 Szczegółowy zakres opracowania:  

1. Założenia programowe do projektowania: 
a) Opis ogólny przedmiotu zamówienia: 
 przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej na 

budowę nowej remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Skoroszycach, zlokalizowanej  na 
działce nr 205/2, wielkości 0,41ha,  której właścicielem jest Gmina Skoroszyce,  

 teren znajduje się w obszarze obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego,   

 planuje się zabudowanie terenu obiektem spełniający standardy obowiązujące w tego 
typu obiektach, wraz z zagospodarowaniem terenu,  

 należy zaprojektować obiekt bez barier architektonicznych,  
 na terenie działki należy przewidzieć miejsca postojowe, w tym co najmniej jedno dla 

osób niepełnosprawnych,  
 działka nie jest uzbrojona w media – należy zaprojektować przyłącze wodociągowe, 

sanitarne, energetyczne, przyłącze gazowe, i inne niezbędne dla prawidłowego 
funkcjonowania obiektu,  

 Zamawiający zamierza użyć opracowanej dokumentacji do przeprowadzenia 
postępowania przetargowego na wybór wykonawcy robót budowlanych, stąd zawartość 
dokumentacji, pod względem celu, do jakiego ma zostać użyta, ma być kompletna. W 
związku z tym zastosowane materiały i technologie należy opisać w sposób zgodny z 
obowiązującymi zapisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych,  

 Wykonawca dokumentacji projektowej będzie zobowiązany do pełnienia nadzoru 
autorskiego. Koszty nadzoru autorskiego należy podać odrębnie. W ramach 
prowadzenia nadzoru autorskiego jest zobowiązany w szczególności do: 

 Wyjaśniania wątpliwości dotyczących zawartości projektu budowlanego i zawartych 
w nim rozwiązań oraz w miarę potrzeb uzupełniania szczegółów dokumentacji na 
etapie wyłonienia Wykonawcy, jak i w trakcie prowadzenia prac na podstawie 
wydanej dokumentacji,  

 uzgadniania z Zamawiającym i Wykonawcą możliwości stosowania rozwiązań 
zamiennych wraz z bieżącą oceną proponowanych zmian w stosunku do zakresu 
nieistotnych odstępstw od projektu zatwierdzonego pozwoleniem na budowę,  
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 potwierdzenia uzgodnionych aktualizacji i zmian zakwalifikowanych jako 
nieistotne odstępstwo od projektu zatwierdzonego pozwoleniem na budowę 
zgodnie z przyjętymi standardami, tzn. dokonując zapisów na rysunkach 
wchodzących w skład dokumentacji lub wykonując rysunki zamienne, nowe 
opracowania lub szkice opatrzone datą i podpisem autora.  

 udziału w naradach technicznych. Przyjmuje się, że liczba pobytów 
Wykonawcy na budowie wynikać będzie z uzasadnionych potrzeb określonych 
każdorazowo przez Zamawiającego – jednakże liczbę wizyt określa się na 
maksymalnie 2 wizyty w miesiącu; 

 udziału w odbiorze poszczególnych istotnych części robót budowlanych oraz 
odbiorze końcowym inwestycji. 

 
b) Charakterystyczne parametry określające obiekt: 

 Budynek parterowy z podwyższonym poddaszem użytkowym, z wieżyczką, z 
ogrzewaniem gazowym. Na parterze należy przewidzieć: dwa stanowiska 
samochodowe, pomieszczenie  magazynowo -  warsztatowe, pokój naczelnika, 
szatnie, magazyn sprzętu, 2 prysznice, 2 toalety. Natomiast na piętrze: salę narad, 
aneks kuchenny, 2 toalety, 1 prysznic, dwa pomieszczenia na Gminne Centrum 
Zarządzania Kryzysowego. Wyjście na piętro powinno być zaprojektowane z 
wewnątrz remizy jak i z zewnątrz,  

 należy wyodrębnić „podwórko gospodarcze” z drogą dojazdową, w pobliżu wejścia / 
bramy wjazdowej, na terenie gospodarczym przewidzieć „gniazdo recyklingu”, 

c) Dokumentacja projektowa powinna obejmować wszystkie roboty wykończeniowe, w 
tym: posadzki, tynki, okładziny, parapety zewnętrzne i wewnętrzne, montaż kabin 
systemowych, wyposażenia, szatni, itp. 

d) Instalacje: wod-kan, wody zimnej i ciepłej użytkowej, centralnego ogrzewania 
zasilanego z sieci gazowej (piec gazowy), wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej, 
wyposażenie, 

e) Instalacje elektryczne: oświetlenia ogólnego, ewakuacyjnego, gniazd, ochrony 
przeciwporażeniowej, projekt linii WLZ i tablic rozdzielczych wraz z wyposażeniem, 

f) Pozostałe instalacje, 
g) Wszystkie ww. elementy na etapie projektowania powinny być uzgadnianie z 

Inwestorem – Gminą Skoroszyce, 
h) W dokumentacji należy przewidzieć: budowę drogi dojazdowej, odwodnienie 

powierzchni utwardzonych i dachów, zewnętrzne oświetlenie terenu, zabezpieczenie 
obiektu – alarm,      

2. Prace przedprojektowe i projektowe:  
 uzyskanie materiałów niezbędnych do projektowania, 
 wykonanie aktualnych podkładów geodezyjnych do celów projektowych w skali 1:500, 
 pozyskanie map ewidencji gruntów i wypisów z rejestru gruntów, 
 wykonanie technicznych badań podłoża gruntowego (w razie potrzeby), 
 wykonanie koncepcji zagospodarowania terenu, proponowanych rozwiązań projektowych 

z uwzględnieniem wszystkich branż oraz częścią kosztową opracowaną metodą 
szacunkową, którą przed przystąpieniem do opracowania dokumentacji projektowej 
należy uwzględnić z Zamawiającym   

 opracowanie projektu budowlanego w 4 egz., 
 opracowanie projektów wykonawczych, odrębnie dla poszczególnych branż (po 3 egz.) 

3. Inne opracowania (wykonać w 3 egz.): 
 Wizualizacja przestrzenna w minimum 8 widokach. 
 Projekt zagospodarowania terenów zielonych, 
 wszelkie inne opracowania niezbędne do uzyskania uzgodnień, decyzji, uzyskania 

pozwolenia na budowę, zgłoszenia robót budowlanych i realizacji inwestycji, 
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 kosztorysy inwestorskie i przedmiary, odrębnie dla poszczególnych branż, komplet spięty 
w jedną teczkę z zestawieniem kosztorysów i posumowaniem wszystkich cen 
kosztorysowych  - 2 egz.  

 specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych z podziałem j/w.  
4. Decyzje i uzgodnienia: 

  uzgodnienia i decyzje niezbędne do uzyskania pozwolenia na budowę, zgłoszenia robót 
budowlanych przez Zamawiającego i realizacji inwestycji.  

5. Inne postanowienia: 
 projekty wykonawcze powinny: 

a) zawierać wszelkie uzgodnienia, warunki techniczne, decyzje, pozwolenia niezbędne do 
realizacji inwestycji, 

b) uzupełniać i uszczegóławiać projekt budowlany w zakresie i stopniu dokładności 
niezbędnym do sporządzenia przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego, 
przygotowania oferty przez wykonawcę robót oraz realizacji robót budowlanych,  

  o wszelkich uzgodnieniach i warunkach uzyskanych w trakcie projektowania, winien być 
bez zwłoki informowany Zamawiający tak, aby możliwe było podjęcie negocjacji z 
właścicielami i zarządcami terenów i mediów, 

  całą dokumentację stanowiącą przedmiot zmówienia należy opracować w formie 
standardowej (na papierze) oraz w edytowalnej i nieedytowalnej formie elektronicznej 
(*.doc i *.pdf) - nośnik CD, 

  przedmiot umowy powinien spełniać wymagania zawarte w aktualnie obowiązujących 
przepisach, a w szczególności: Ustawa Prawo budowlane wraz z rozporządzeniami, 
Ustawa Prawo zamówień publicznych wraz z rozporządzeniami, Ustawa Prawo ochrony 
środowiska wraz z rozporządzeniami. 

6. Dodatkowe obowiązki projektanta: 
- złożenie wniosku o uzyskanie pozwolenia na budowę, 
- nadzór autorski, 
- udział w radach budowy, na wniosek Zamawiającego 
- udział w odbiorach końcowych robót, na wniosek Zamawiajacego 
- udział w czynnościach związanych z dopuszczeniem obiektu do użytkowania. na wniosek 

Zamawiajacego. 
 

4. Termin wykonania zamówienia: 31.10.2018 r. 
 

5. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania 
tych warunków. 
Wykonawcy ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą spełniać warunki, udziału 
w postępowaniu dotyczące: 

  
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.  
 
Weryfikacja spełnienia tego warunku dokonywana będzie w oparciu o dołączone do oferty 
dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień do wykonywania działalności objętej 
przedmiotem zamówienia. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć kserokopię 
dokumentu potwierdzającego prowadzenia działalności gospodarczej w przedmiotowym 
zakresie.  
 

2) posiadania wiedzy i doświadczenia. 
 
Weryfikacja spełnienia tego warunku dokonywana będzie w oparciu o dotychczas 
zrealizowane zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że w okresie ostatnich 3 
lat wykonał minimum 1 usługę polegającą na wykonaniu dokumentacji projektowych o 
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podobnym charakterze o wartości minimum 50.000 zł brutto wraz z dowodem, że usługa 
została wykonana należycie. 
 

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 
wykonania zamówienia. 
 
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie 
Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Weryfikacja spełnienia tego 
warunku dokonywana będzie w oparciu o załączone oświadczenie. 
 

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej; 
 
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie 
Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Weryfikacja spełnienia tego 
warunku dokonywana będzie w oparciu o załączone oświadczenie. 

 
Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie przeprowadzona w oparciu o przedłożone 
przez wykonawców dokumenty i oświadczenia, wg formuły „spełnia – nie spełnia”. 
 
6. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu 

potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu. 
W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt.5 
Wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące oświadczenia i dokumenty: 
1) aktualny odpis z właściwego rejestru, lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony 
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 

2) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w zaproszeniu, 
3) wykaz usług z dowodami, czy zostały wykonane należycie,   
 

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

 
8. Opis sposobu przygotowania oferty. 

1. Wymagania podstawowe. 
1) Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę i zaproponować tylko jedną cenę.  
2) Oferta musi obejmować całość zamówienia. Zamawiający nie dopuszcza możliwości 

składania ofert częściowych i wariantowych.  
3) Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy 

(Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia). Oznacza to, iż jeżeli z 
dokumentu(ów) określającego(ych) status prawny Wykonawcy(ów) lub 
pełnomocnictwa(pełnomocnictw) wynika, iż do reprezentowania Wykonawcy(ów) 
upoważnionych jest łącznie kilka osób dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być 
podpisane przez wszystkie te osoby.  

4) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.  
5) We wszystkich przypadkach, gdzie jest mowa o pieczątkach, Zamawiający dopuszcza 

złożenie czytelnego zapisu o treści pieczęci zawierającego co najmniej oznaczenie nazwy 
firmy i siedziby.  

6) Zamawiający zwróci Wykonawcom, których oferty nie zostały wybrane, na ich wniosek, 
złożone przez nich plany, projekty, rysunki, modele, próbki, wzory, programy komputerowe 
oraz inne podobne materiały. Żadne inne dokumenty wchodzące w skład oferty, w tym 
również te przedstawiane w formie oryginałów, nie podlegają zwrotowi przez 
Zamawiającego. 

2. Zawartość oferty. 
Kompletna oferta musi zawierać: 
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1) formularz oferty, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik do niniejszego 
zaproszenia, 

2) dokumenty wymienione w pkt 6 niniejszego zaproszenia,  
3) oświadczenie RODO  

 
9. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert. 

Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie (paczce). 
Kopertę (paczkę) należy opisać następująco: 
 

 
Nazwa i adres Wykonawcy 

                                             Gmina Skoroszyce 
Urząd Gminy w Skoroszycach 

ul. Powstańców Śl. 17, 48-320 Skoroszyce 
 

OFERTA  
„Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę remizy OSP w Skoroszycach”  

  
Nie otwierać przed dniem 05.07.2018 r. godzina 1000 

 

 
 
Miejsce oraz termin otwarcia ofert. 
Urząd Gminy w Skoroszycach, ul. Powstańców Śl. 17, 48-320 Skoroszyce w pokoju nr 11 (I 
piętro) w dniu 05.07.2018 r. o godzinie 10:15. 
 

10. Opis kryteriów, którymi zamawiającymi będzie się kierował przy wyborze oferty 
 
Kryterium wyboru oferty będzie najniższa cena za wykonanie dokumentacji, uwzględniająca 
zakres prac opisanych w załączonym przedmiarze robót i projekcie. 
 

Lp. Kryterium Znaczenie procentowe Max ilość pkt.  
1. Cena ( C ) 100 100 

 
W przypadku kryterium "Cena" oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość 
punktów wynikającą z działania: 
 
    Px (C) = C min/ C x  * Max  (C) 
 
Px (C) – ilość punktów jakie otrzyma oferta “x” za kryterium “cena” 
C min – najniższa cena spośród wszystkich ważnych I nieodrzuconych ofert 
C x – cena oferty “x” 
Max  (C) – maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta za kryterium “cena” 
 
11.  Sposób porozumiewania się z Wykonawcami 

1. W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje 
Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie lub drogą elektroniczną. 

2. Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami jest Iwona 
Bil-Kubicka, tel. 77 431 89 78, email: inwestycje@skoroszyce.com.pl lub Bernard Rudkowski 
– zastępca Wójta Gminy Skoroszyce, tel. 77 431 85 05. 

3. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zaproszenia.  
4. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający, bez ujawniania źródła zapytania, 

zamieszcza na stronie internetowej, na której udostępnione zostało zaproszenie. 
 

12.  Informację o udzieleniu zamówienia: 
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Po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający udzielili Wykonawcy zamówienia w formie 
pisemnej. 

 

13.  UWAGI 

Przedmiot umowy powinien spełniać wymagania zawarte w aktualnie obowiązujących przepisach, a w 
szczególności: ustawa Prawo budowlane, ustawa Prawo ochrony środowiska, ustawa Prawo zamówień 
publicznych oraz przepisy dotyczące szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego oraz 
dotyczące kosztorysu inwestorskiego. 
Do wyżej wymienionego zamówienia nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych. 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn, 
do odrzucenia oferty lub ofert z podaniem uzasadnienia oraz do prowadzenia dalszych negocjacji 
z oferentem lub oferentami. 
 

 

Załączniki: 
1. Formularz ofertowy. 
2. Załącznik graficzny – lokalizacja oraz załącznik graficzny z Miejscowego Planu Zagospodarowania 

Przestrzennego wsi Skoroszyce 
3. Wzór umowy. 
4. Oświadczenie RODO. 

 
 
 
 
                    Zatwierdził: 

         Wójt Gminy Skoroszyce 

            / – / Barbara Dybczak 

 
 

 
 
 
Informację niniejszą zamieszcza się  
na stronie internetowej  
Zamawiającego w dniu 26.06.2018 r. 


