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RW.042.7.2013.AM  

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT 

dla zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych 

równowartości kwoty 30 000 euro 

 

Zamawiający: 

Powiat Krapkowicki 

47-303 Krapkowice, ul. Kilińskiego 1 

www.powiatkrapkowicki.pl  

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

(wydział merytoryczny) 

tel. 77 40 74 342, fax 77 40 74 332;  

e-mail: rozwoj@powiatkrapkowicki.pl 

 

Zapraszam do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia na sporządzenie 

dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont przestrzeni komunikacyjnej 2 piętra 

budynku Zespołu Szkół im. J. Pawła II w Zdzieszowicach w ramach projektu pn. ,,Wsparcie 

kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach” współfinansowanego 

z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego  Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 10 Inwestycje 

w infrastrukturę społeczną, Działania 10.4 Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej.  

Rodzaj zamówienia: usługa 

(usługa/dostawa/robota budowlana) 

I. Określenie przedmiotu zamówienia: 

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej na remont przestrzeni 

komunikacyjnej 2 piętra budynku Zespołu Szkół im. J. Pawła II w Zdzieszowicach, w której 

zakres wchodzi: 

1. Inwentaryzacja przestrzeni komunikacyjnej – 2 egz. 

2. Opis prac remontowych – 2 egz. 

3. Projekt modernizacji instalacji elektrycznej - 2 egz. 

4. Kosztorys inwestorski - 2 egz. 

5. Przedmiary robót - 2 egz. 

6. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót - 2 egz. 

7. Wersję elektroniczną projektu na nośniku CD – 1 egz. 

II. Termin wykonania zamówienia: 

Wymagany / pożądany termin realizacji zamówienia: 17 marca 2017 r.  

III. Wymagania szczegółowe związane z przedmiotem zamówienia: 

1. Wykonanie przedmiotu zamówienia z zachowaniem najwyższej wymaganej staranności, 

zasadami współczesnej wiedzy ekonomicznej i technicznej, obowiązującymi w tym zakresie 

normami i przepisami zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, 
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2. Warunki gwarancji – Okres gwarancji rozpoczyna swój bieg od daty protokolarnego 

potwierdzenia prawidłowości i kompletności wykonania dokumentacji i kończy swój bieg 

w momencie odbioru końcowego robót wykonanych na podstawie dokumentacji będącej 

przedmiotem niniejszej umowy. 

3. Uzyskanie we własnym zakresie i na własny koszt ewentualnych materiałów niezbędnych 

do wykonania przedmiotu umowy. 

4. Przekazanie Zamawiającemu kompletnej dokumentacji wykonanej przez Wykonawcę dla 

zadania. 

5. Stała współpraca z Zamawiającym w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia. 

6. Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość, zgodność z warunkami technicznymi 

i jakościowymi określonymi dla przedmiotu zamówienia do czasu wygaśnięcia zobowiązań 

Wykonawcy wobec Zamawiającego. 

7. 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 – Starostwa Powiatowego w Krapkowicach, ul. Kilińskiego 

1,pok. nr 110 lub telefonicznie pod numerem tel. 77 40 74 342,  

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

Iwona Jagoda-Jamioł – Dyrektor Wydziału RW, tel. 77 40 74 367, pok. 110 w godzinach pracy 

tut. Urzędu oraz Aneta Mielczarczyk – Inspektor Wydziału RW, tel. 77 40 74 342 w godzinach 

pracy tut. Urzędu. 

V. Zawartość oferty. 

1. Oferta powinna być złożona w formie pisemnej na formularzu stanowiącym załącznik nr 1, 

sporządzona w języku polskim. 

2. Podpisy na ofercie, oświadczeniach i dokumentach powinny być czytelne, albo opatrzone 

imienną pieczątką. 

3. Oferta powinna być złożona w formie pisemnej na formularzu stanowiącym załącznik nr 1, 

sporządzona w języku polskim. 

4. Oferta wraz z załącznikami powinna być podpisana przez osoby upoważnione do składania 

oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. Upoważnienie do podpisania oferty cenowej 

i załączników musi być dołączone do oferty, o ile nie wynika ono z innych dokumentów 

załączonych przez Wykonawcę. 

5. Dokumenty, o których mowa wyżej są składane w formie oryginału lub kopii 

poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 

6. Wszystkie kserokopie i odpisy wymaganych dokumentów muszą być poświadczone 

za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Jeżeli do podpisania oferty upoważnione 

są łącznie dwie lub więcej osób kopie dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność 

z oryginałem przez wszystkie osoby. 

7. Wszystkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł zmiany winny być przez niego 

parafowane. 
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8. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

VI. Opis sposobu obliczenia ceny ofertowej: 

1. Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy przedstawić w „Formularzu 

ofertowym” stanowiącym załącznik nr 1 do zaproszenia. 

2. Wykonawcy zobowiązani są do bardzo starannego zapoznania się z przedmiotem 

zamówienia, warunkami wykonania i wszystkimi czynnikami mogącymi mieć wpływ 

na wycenę zamówienia. 

3. 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. 

4. Do porównania ofert zamawiający przyjmuje cenę ofertową tj. podaną łącznie wartość 

brutto zamówienia uwzględniającą wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu 

zamówienia.  

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

1. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów 

obliczonych w oparciu o ustalone kryterium – cena (brutto) – 100 % 

2. Sposób oceny ofert: 

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: 

1. Zamawiający wybierze jako najkorzystniejszą ofertę, która spełnia wszystkie postawione 

wymagania udziału w postępowaniu oraz jest z najniższą sumaryczną ceną.  

2. Oferta musi obejmować całość przedmiotu zamówienia. 

IX. Forma, miejsce i termin złożenia oferty: 

1. Ofertę należy sporządzić w języku polskim (czytelną i trwałą techniką) na załączonym druku 

-„formularz oferty”. 

2. Ofertę należy złożyć w zaklejonej kopercie w terminie do dnia 3 marca 2017 r. do godz. 

10
00

 w siedzibie zamawiającego w Krapkowicach przy ul. Kilińskiego 1, w Biurze Obsługi 

Klienta osobiście lub pocztą na adres zamawiającego.  

3. Na kopercie należy umieścić nazwę i adres wykonawcy, nazwę i adres zamawiającego oraz 

napis: Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania realizowanego w ramach 

projektu pn. „Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach”. 

4. Oferta otrzymana przez zamawiającego po ww. terminie nie będzie rozpatrywana, 

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

terminem upływu do jej składania. 

 

 



 

www.mapadotacji.gov.pl 

Projekt  Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach realizowany w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 -2020, 

 Oś priorytetowa 10 Inwestycje w infrastrukturę społeczną, Działanie 10.4 Rozwój infrastruktury edukacyjnej i 

szkoleniowej,  współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

4 

X. Miejsce i termin otwarcia oferty cenowej: 

Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 3 marca 2017 r. o godz. 10.
30

 w siedzibie 

zamawiającego, pokój nr 110. 

XI. Sytuacje dopuszczające unieważnienie postępowania. 

Zamawiający unieważni prowadzone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego 

w następujących przypadkach: 

1) nie złożono żadnej oferty spełniającej wymagania udziału postępowaniu, o których 

mowa w pkt. VII; 

2) w sytuacji, kiedy cena za wykonanie zamówienia jest wyższa od kwoty, jaką 

Zamawiający może przeznaczyć na realizację zamówienia 

3) bez podania przyczyny w przypadku zaistnienia okoliczności nieznanych 

Zamawiającemu w dniu sporządniania niniejszego zaproszenia. 

Wykonawcy nie przysługują żadne środki odwoławcze. 

XII. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zawierająca: nazwę (firmę), siedzibę i adres 

wykonawcy, którego ofertę wybrano zostanie przesłana na adres email wykonawcy oraz 

zamieszczona zostanie na stronie internetowej Powiatu.  

XIII. Informacja o terminie i miejscu podpisania umowy: 

1. W terminie wskazanym przez Zamawiającego wybrany wykonawca zobowiązany jest 

do zawarcia umowy na warunkach złożonej oferty. 

2. Umowa zostanie podpisana w siedzibie Zamawiającego. 

 

W załączeniu: 

Zał. nr 1 – Formularz ofertowy 

Zał. nr 2 – wzór umowy 

  

 

Opis przedmiotu zamówienia przygotowała: Aneta Mielczarczyk 

 

 

Iwona Kręcichwost 

_____________________________________ 

podpis osoby przygotowującej 

zaproszenie 

Z up. Zarządu Powiatu Krapkowickiego 

/-/Sabina Gorzkulla 

Wicestarosta Krapkowicki 

____________________________ 

podpis zamawiającego 

 

Krapkowice, dnia 2017-02-16  
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Załącznik nr 1 do zaproszenia 

 

 

…….……………………. dn. ......................... 

 

........................................... 
                   (Nazwa Oferenta) 

 

…………………………………………. 
(adres email)

 

Starostwo Powiatowe 

w Krapkowicach 

 

 

FORMULARZ OFERTOWY 

 
 
1. Odpowiadając na zaproszenie do złożenia oferty cenowej na Wykonanie dokumentacji projektowej 

dla zadania realizowanego w ramach projektu pn. „Wsparcie kształcenia zawodowego 

w kluczowych dla regionu branżach” 

1) Oferuję wykonanie usługi/dostawy/roboty budowlanej* będącej przedmiotem zamówienia, 

zgodnie z wymogami opisu przedmiotu zamówienia – wykonanie dokumentacji projektowej 
zadania realizowanego w ramach projektu pn. „Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych 

dla regionu branżach” za cenę: 

netto ................................................ 

VAT ..… % …………………………………….. 

brutto ………………………………….………. 

(słownie: ....................................................................................................................................) 

2) w nieprzekraczalnym terminie: do 17 marca 2017 r. 

3) Okres gwarancji:  

Okres gwarancji i rękojmi rozpoczyna swój bieg od daty protokolarnego potwierdzenia 

prawidłowości i kompletności wykonania dokumentacji i kończy swój bieg w momencie odbioru 

końcowego robót wykonanych na podstawie dokumentacji będącej przedmiotem niniejszej 

umowy. 

4) Termin płatności: do 14 dni od daty dostarczenia faktury. 

2. W przypadku wyboru naszej propozycji cenowej, zobowiązujemy się do zawarcia umowy na 

warunkach określonych w zaproszeniu do składania ofert. 

3. Oświadczamy, że: 

1) jesteśmy uprawnieni do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami ustawowymi, 

2) posiadamy uprawnienia niezbędne do wykonania określonych prac lub czynności, jeżeli ustawy 

nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,  

3) posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie, potencjał ekonomiczny i techniczny, a także 

pracowników zdolnych do wykonania niniejszego zamówienia,  

4) znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie przedmiotowego 

zamówienia. 

4. Oświadczam, że jestem związany niniejszą ofertą przez okres 30 dni licząc od dnia wyznaczonego do 

składania ofert.  
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5. Załącznikami do niniejszej oferty cenowej są: 

a) ................................................................................................. 

b) ................................................................................................. 

c) ................................................................................................. 

d) ................................................................................................. 

e) ................................................................................................. 

 

 

 

* niepotrzebne skreślić 

 

____________________, dnia  _____  2017 

 

 

 

 

.......................................................................... 
(podpis i pieczęć Wykonawcy lub osób upoważnionych 

do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy) 

 
 


