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RW.042.2.2016.AM 

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT 

 

 

 

Zamawiający: 

Powiat Krapkowicki 

47-303 Krapkowice, ul. Kilińskiego 1 

www.powiatkrapkowicki.pl  

Wydział Rozwoju i Współpracy 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…. 

(wydział merytoryczny) 

tel. (077) 40 74 342, fax (077) 40 74 332 

e-mail:  

� inwestycje@powiatkrapkowicki.pl 

� a.mielczarczyk@powiatkrapkowicki.pl    

� t.mierzwa@powiatkrapkowicki.pl 

 

 

Rodzaj zamówienia: remont dwóch nieruchomości – lokali mieszkalnych, zlokalizowanych 

w miejscowości Krapkowice 

I. Opis przedmiotu zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest usługa wykonania zgodnie z przedmiarem robót stanowiącym 

załącznik nr 2 do zaproszenia oraz opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 3 do 

zaproszenia, remontu dwóch nieruchomości - lokali mieszkalnych (jeden lokal o powierzchni 

użytkowej 48 m
2
, drugi lokal o powierzchni użytkowej 57 m

2
) zlokalizowanych w miejscowości 

Krapkowice, które stanowią własność Powiatu Krapkowickiego. Remont wykonany zostanie 

w ramach projektu pn. „Bliżej rodziny i dziecka – wsparcie rodzin przeżywających problemy 

opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej”, który jest realizowany w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 -2020, 

Oś priorytetowa VIII – Integracja społeczna, Działanie 08.01 – Dostęp do wysokiej jakości usług 

zdrowotnych i społecznych. 

II. Termin wykonania zamówienia: 

Od dnia podpisania umowy do dnia 16 grudnia 2016 r.  

III. Wymagania szczegółowe związane z przedmiotem zamówienia: 

1. Warunki gwarancji - minimum 36 miesięcy od daty protokolarnego odbioru przedmiotu 

zamówienia. 

2. Wykonawca odpowiedzialny będzie za całokształt, w tym za przebieg oraz terminowe wykonanie 

zamówienia. 

3. Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi 

określonymi dla przedmiotu zamówienia do czasu wygaśnięcia zobowiązań Wykonawcy wobec 

Zamawiającego. 

4. Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zamówienia. 
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5. Ustalenia i decyzje dotyczące wykonania zamówienia uzgadniane będą wyłącznie przez 

ustanowionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. 

IV. Sposób uzyskania informacji dotyczących przedmiotu zamówienia: 

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać osobiście w siedzibie 

Zamawiającego – Starostwie Powiatowym w Krapkowicach, ul. Kilińskiego 1, pok. nr 110 lub 

telefonicznie pod numerem tel. 077/40 74 342. 

Osobą uprawnioną ze strony zamawiającego do porozumiewania się z oferentami jest: 

Pani Aneta Mielczarczyk – Inspektor w Wydziale Rozwoju i Współpracy, tel. 77 40 74 342, pok. 110 

lub Pan Aleksander Gacek – Dyrektor Wydziału Inwestycji i Mienia, tel. 77 40 74 309, pok. 115 

w godzinach pracy tut. Urzędu. tj. od poniedziałku do piątku od 7.30 do 15.30. 

V. Zawartość oferty. 

1. W celu potwierdzenia, spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu 

Zamawiający wymaga złożenia następujących dokumentów: 

1) formularz ofertowy – Załącznik nr 1. 

2) kosztorys uproszczony ofertowy sporządzony na podstawie przedmiaru robót – Załącznik Nr 2 

3) oświadczenie, że Wykonawca w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania 

ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał zgodnie 

z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył, minimum 3 roboty budowlane 

w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia. 

2. Oferta powinna być złożona w formie pisemnej i sporządzona w języku polskim.  

3. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

VI. Opis sposobu obliczenia ceny ofertowej: 

1. Cena oferty powinna zostać wyliczona przez Wykonawcę w oparciu o całkowity zakres prac 

przedstawiony w załączniku Nr 2. 

2. W formularzu ofertowym należy podać cenę netto, określić procentowo wysokość VAT i podać 

cenę brutto, z dokładnością do 0,01 zł. 

3. obowiązuje zasada zaokrąglania „w górę” liczby „5” występującej na trzecim miejscu po przecinku 

np. 4,375 = 4,38. 

4. Podana w ofercie cena musi być wyrażona w złotych polskich. Nie dopuszcza się rozliczania 

w walutach obcych. 

5. Ceny jednostkowe winny zawierać w sobie wszystkie koszty towarzyszące wykonaniu 

zamówienia. 

6. Kosztorys ofertowy zostanie sporządzony metoda kalkulacji uproszczonej z określeniem cen 

jednostkowych oraz wartości dla wszystkich pozycji, z uwzględnieniem informacji zamieszczonych 

w opisie przedmiotu zamówienia. 

7. Suma wartości wszystkich pozycji w kosztorysie ofertowym wpisanych do formularza ofertowego 

stanowić będzie cenę oferty brutto. 

8. Ceny jednostkowe i czynniki cenotwórcze określone przez Wykonawcę w ofercie oraz 

w kosztorysie ofertowym, nie będą zmieniane w toku realizacji umowy i nie będą podlegały 

waloryzacji. 

9. Cena oferty winna uwzględniać stawkę podatku VAT obowiązującą na termin składania ofert. 

Wykonawca obowiązany będzie do wystawienia faktury za realizację przedmiotu zamówienia, ze 

stawką podatku VAT obowiązującą na dzień złożenia faktury. 
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10. Ewentualne upusty cenowe oferowane przez Wykonawcę muszą być zawarte w cenach 

jednostkowych, które po zastosowaniu upustu nie mogą być niższe niż koszty własne lub koszty 

wytworzenia. 

11. Za realizację przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe. 

12. Wykonawcy zobowiązani są do bardzo starannego zapoznania się z przedmiotem zamówienia, 

warunkami wykonania i wszystkimi czynnikami mogącymi mieć wpływ na wycenę zamówienia. 

VII. Przy wyborze propozycji do realizacji zamawiający będzie się kierował kryterium: 

1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującym kryterium: 

Cena za realizację zamówienia 100 %  

2. Sposób oceny ofert w każdej części: 

aa/ab x 100 = ilość punktów 

gdzie: 

aa – najniższa cena ofertowa 

ab – cena oferty badanej 

Obliczenia dokonywane będą poprzez zaokrąglenia do dwóch miejsc po przecinku  

VIII. Opis sposobu wyboru oferty najkorzystniejszej: 

Zamawiający wybierze jako najkorzystniejszą ofertę, która spełnia wszystkie postawione 

wymagania udziału w postępowaniu oraz jest najniższą ceną. 

IX. Forma, miejsce i termin złożenia oferty: 

1. Ofertę należy sporządzić w języku polskim na Formularzu ofertowym – Załącznik nr 1. 

2. Ofertę należy składać w zaklejonej kopercie w terminie do dnia 23 listopada 2016 r., do godz. 

10
00

 w siedzibie Zamawiającego w Krapkowicach przy ul. Kilińskiego 1, w Biurze Obsługi Klienta, 

osobiście lub pocztą na adres Zamawiającego. Na kopercie należy umieścić nazwę i adres 

Sprzedawcy, nazwę i adres Zamawiającego oraz napis: Oferta wykonania remontu lokali 

mieszkalnych w ramach projektu pn. „Bliżej rodziny i dziecka – wsparcie rodzin przeżywających 

problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej”. 

3. Oferta otrzymana przez Zamawiającego po ww. terminie zostanie zwrócona Wykonawcy bez 

otwierania. 

4. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę przed terminem 

upływu do jej składania. 

X. Miejsce i termin otwarcia oferty cenowej: 

Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 23 listopada 2016 r. o godz. 10
30

 w siedzibie Zamawiającego, 

pokój nr 110. 

XI. Sytuacje dopuszczające unieważnienie postępowania. 

Zamawiający unieważni prowadzone postępowanie o udzielenie zamówienia w przypadku: 

1. Kiedy cena za wykonanie remontu lokali mieszkalnych jest wyższa od kwoty, jaką Zamawiający 

może przeznaczyć na remont oraz do unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez 

podania przyczyny, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru ofert. 

2. Wykonawcy nie przysługują żadne środki odwoławcze. 

XII. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zawierająca: nazwę (firmę)/imię i nazwisko, siedzibę 

i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano zostanie zamieszczona na stronie internetowej 

Starostwa Powiatowego w Krapkowicach www.bip.powiatkrapkowicki.pl. 
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W załączeniu: 

Formularz ofertowy - zał. Nr 1 

Przedmiar robót  – zał. Nr 2 

opis przedmiotu zamówienia – zał. Nr 3 

dokumentacja zdjęciowa – zał. Nr 4 

 

opis przedmiotu zamówienia przygotowała: Aneta Mielczarczyk 

 

 

 

 

 

Iwona Kręcichwost 
___________________________________ 

podpis osoby przygotowującej zaproszenie 

 

 

 

 

Z up. Zarządu Powiatu Krapkowickiego 

/-/Maciej Sonik 

Starosta Krapkowicki 

__________________________ 

podpis zamawiającego 

Krapkowice, dnia 15.11.2016 r. 
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Załącznik nr 1 do zaproszenia 

 

 

 

 

 
(pieczęć adresowa Wykonawcy) 

 

 

 

FORMULARZ OFERTOWY 

 

Odpowiadając na zaproszenie do złożenia oferty cenowej na wykonanie remontu dwóch nieruchomości 

– lokali mieszkalnych, zlokalizowanych w miejscowości Krapkowice w ramach projektu pn. „Bliżej 

rodziny i dziecka – wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie 

pieczy zastępczej”. 

Oferuję wykonanie remontu dwóch nieruchomości – lokali mieszkalnych, zlokalizowanych 

w miejscowości Krapkowice. 

 
 
Cena netto:……....................zł (słownie: ………………………………………….………………………………………………..…….), 

do ceny netto zostanie doliczony VAT: …………… %  

Cena brutto……………..……....zł (słownie: ………………………………………………………………………………………..…….….), 

 

1. Okres gwarancji: 36 m-cy od daty protokolarnego odbioru przedmiotu zamówienia 

2. Termin wykonania zamówienia: do 16 grudnia 2016 r. 

3. Termin płatności: do 14 dni od daty dostarczenia faktury 

4. Oświadczam/my, że akceptuję/emy zawarte w „zaproszeniu do składania ofert” warunki. 

W przypadku wyboru naszej oferty, zobowiązujemy się do przyjęcia zamówienia na warunkach 

określonych w zaproszeniu do składania ofert. 

5. Oświadczam, że jestem związany niniejszą ofertą przez okres 60 dni licząc od dnia wyznaczonego do 

składania ofert.  

 

 

 

 

 

 

 
____________________, dnia  _________________  2016 

 

 

_________________________________  
(pieczęć i podpis osoby upoważnionej 

 


