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Opole, 2014-10-13  

Zamawiający:  

Biuro Doradcze DOBRY PROJEKT Joanna Kasprzak-Dżyberti  

ul. Ozimska 184, 45-310 Opole  

NIP 9910015931, REGON 160040805 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 1/2014/MN 

 

Dotyczy projektu pn. „MAŁE NUTKI – stworzenie żłobka muzycznego w Opolu” 

dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego 

 

W związku z realizacją projektu „MAŁE NUTKI – stworzenie żłobka muzycznego  

w Opolu” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, działanie 1.5 współfinansowanego ze 

środków Europejskiego Funduszu Społecznego, prosimy o przedstawienie oferty cenowej Państwa 

firmy na: 

 

PRZEPROWADZENIE ROBÓT BUDOWLANYCH: 

NADBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU ŻŁOBKA 

ROZBIÓRKA BUDYNKU GOSPODARCZO - GARAŻOWEGO 

KOD CPV: 

 

71315000-9 – Usługi budowlane 

 

1. Adres inwestycji: ul. Niemodlińska 60, 45-865 Opole, działka nr 42/3; 43/1 obręb Szczepanowice 
 

 2. Opis przedmiotu zamówienia  

Roboty budowlane objęte przedmiotem zamówienia obejmują : 

1. Roboty rozbiórkowe 

2. Rozbiórka budynku gospodarczo – garażowego 

3. Roboty budowlane ściany wewnętrzne i zewnętrzne konstrukcyjne i działowe 

4. Strop nad parterem i I piętrem w części istniejącej 

5. Strop gęsto żebrowy + schody płyty żelbetowe + wieńce 

6. Schody i stropy w starej części budynku 

7. Konstrukcja dachu + pokrycie dachu nad klatką schodową 

8. Stolarka okienna  i drzwiowa zew. i wew. 

9. Elewacja budynku 

10. Roboty wykończeniowe wew.  

11. Instalacja wod-kan 

12. Instalacje c.o. 

13. Drogi i parkingi  

Przedmiotem zamówienia nie jest wykonanie instalacji elektrycznej i instalacji wentylacji.  
 

2. Roboty budowlane objęte przedmiotem zamówienia są remontem w rozumieniu art. 3 pkt. 8 ustawy 

z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze 

zmianami), na które Zamawiający uzyskał pozwolenie na budowę nr 628/14 z dnia 03.10.2014, 

wydane przez Prezydenta Miasta Opole ( załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego)  
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3. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia został określony dokumentacji projektowej tj:  

3.1 w Projekcie budowlanym (autor mgr inż. Tomasz Kiwus) – załącznik nr 3  do Zapytania 

ofertowego;  

3.2 w Książce przedmiarów (wykonał mgr inż. Andrzej Kubiak)  – załącznik nr 4 do Zapytania 

ofertowego; 

3.3 w Projekcie aranżacji wnętrz ( autor mgr Kinga Rojek) – załącznik nr 5 do Zapytania ofertowego.  

 

4. Przedmiot zamówienia należy realizować zgodnie z treścią przepisów 36 ust 1 oraz art. 42 ust 1 i 2 

ustawy – Prawo budowlane: tj.: 

4.1. Szczególne warunki zabezpieczenia terenu budowy i prowadzenia robót budowlanych: 

4.1.1. Przestrzegania ustaleń opinii zawartych w projekcie oraz obowiązujących przepisów 

dotyczących realizacji robót budowlanych. 

4.1.2. Właściwego zabezpieczenia terenu budowy i prowadzenia robót budowlanych w sposób 

zapewniający bezpieczeństwo użytkownikom nieruchomości zgodnie z zasadami sztuki 

budowlanej oraz zasadami BHP i Ppoż. 

5. Roboty budowlane powinny być wykonane zgodnie z reżimem technologicznym, określonym przez 

Polskie Normy i producentów poszczególnych materiałów. Wszystkie użyte materiały powinny 

posiadać stosowne atesty i świadectwa dopuszczenia zezwalające na stosowanie ich w budownictwie, 

w tym w szczególności w obiektach żłobkowych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i 

Polityki Społecznej z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych jakie 

musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy (Dz.U. 2014 poz. 

925). 

6. Wszelkie rozbieżności stwierdzone w trakcie prowadzenia robót budowlanych pomiędzy 

założeniami przyjętymi w przedmiarze, a stanem faktycznym mającym wpływ na prawidłowe 

wykonanie prac będą uzgadniane z Kierownikiem budowy zaangażowanym ze strony Zamawiającego.  

7. Wykonawcom zaleca się dokonanie wizji lokalnej miejsca realizacji zamówienia. Każdy z 

Wykonawców może dokonać wizji lokalnej w miejscu budowy celem sprawdzenia uwarunkowań 

terenu budowy oraz warunków związanych z wykonaniem prac będących przedmiotem zamówienia, a 

także uzyskania wszelkich dodatkowych informacji koniecznych i przydatnych do wyceny prac oraz 

zapoznać się z oryginałami dokumentacji projektowej w siedzibie Zamawiającego.  

8. Wykonawca w trakcie realizacji zadania, zobowiązuje się zapewnić dostępność obiektu tj. utrzymać 

teren budowy, jak i miejsce wykonania robót w stanie wolnym od zbędnych przeszkód, usuwać na 

bieżąco zbędne materiały, odpadki, śmieci, urządzenia prowizoryczne oraz przestrzegać przepisów 

bezpieczeństwa i higieny pracy i przeciwpożarowych na terenie i wokół obiektu. 

9. Przedmiotowa nieruchomość znajduje się w „Wykazie obiektów zabytkowych nieruchomych 

przeznaczonych do ujęcia w gminnej ewidencji zabytków miasta Opola” pod numerem 1555. 

Wykonawca wykona zlecenie zgodnie z uwagami Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora 

Zabytków, które zostały przestawione w dokumentacji projektowej.  

10. Wykonawca dostarczy wszelkich materiałów oraz wykona wszelkie prace, do momentu uzyskania 

stanu wykończeniowego: budynku z wyposażeniem w zakresie wskazanym w zapytaniu ofertowym 

oraz uzyskaniem przez Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie przez powiatowego inspektora 

nadzoru budowlanego,  po uzyskaniu stosownych dopuszczeń lokalu przez Sanepid i Straż pożarną.  

11. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Zamawiający dopuszcza zlecanie 

robót dla podwykonawców. 

12.  Wykonawca udzieli gwarancji na roboty budowlane na okres 36 miesięcy.  

13. Wykonawca będzie się rozliczał ze zleconego działania przedkładając pisemne protokoły  

z wykonanych zadań po wykonaniu kolejnych etapów zlecenia, potwierdzonych zapisami w Dzienniku 
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Budowy przez Kierownika Budowy. 

 

14. Okres realizacji zlecenia  

Usługa będzie realizowana po podpisaniu umowy z Wykonawcą, w terminie 9 tygodni od daty 

przekazania Wykonawcy placu budowy przez Kierownika Budowy, przy czym nie później niż do  

09 stycznia 2015 roku. Za niewykonanie zlecenia we wskazanym terminie Zamawiający naliczy 

kary umowne w wysokości 0,01% wartości umowy za każdy dzień zwłoki.  

 

15. Warunki płatności  

Zamawiający będzie regulował należności w stosunku do Wykonawcy w 3 częściach, w tym 1 część w 

postaci płatności zaliczkowej na poczet wykonania usługi zostanie przekazana w terminie 7 dni od 

daty podpisania umowy, w wysokości 25% wartości zlecenia na podstawie faktury VAT zaliczka. 

Kolejne płatności Zamawiający i Wykonawca ustalą na etapie podpisywania umowy.  

Termin płatności faktur: 14 dni po dostarczeniu przez Wykonawcę prawidłowo wystawionej faktury 

VAT.  

 

16. Wymagania stawiane Oferentom:  

16.1. Wykonawca posiada uprawnienia niezbędne do wykonywania określonej działalności lub 

czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.(kopia potwierdzona za 

zgodność z oryginałem jako załączniki do oferty) 

16.2. Wykonawca posiada wiedzę i doświadczenie, tj.: posiada doświadczenie polegające na 

wykonaniu w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) minimum dwóch robót budowlanych:  

– polegających na remoncie, przebudowie, rozbudowie lub odbudowie budynku [w rozumieniu art. 3 

Prawa budowlanego] – o wartości minimalnej tych robót po 200.000 PLN netto każda,(kopie referencji 

potwierdzone za zgodność z oryginałem jako załączniki do oferty) 

Wskazane roboty winny być wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo 

ukończone. 

16.3 Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 

zamówienia (ma dostęp lub dysponuje środkami finansowymi wystarczającymi do wykonania prac 

przez okres ich realizacji).(Oświadczenie własne) 

16.4 Wykonawca posiada polisę OC z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej o wartości co 

najmniej ceny oferty brutto (kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem jako załączniki do oferty), 

 

Ocena spełniania ww. warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia-nie spełnia” w 

oparciu o informacje zawarte w dokumentach lub oświadczeniach. Z treści załączonych 

dokumentów musi jednoznacznie wynikać, iż ww. warunki Wykonawca spełnił. 

 

17. Wykonawca zobowiązuje się do przechowywania dokumentacji związanej z realizacją zlecenia do 

31.12.2020r. oraz poddawania się kontrolom do tego czasu przez instytucje uprawnione do kontroli 

projektów finansowanych ze środków publicznych. 

 

18. Zamawiający - Biuro Doradcze DOBRY PROJEKT Joanna Kasprzak-Dżyberti nie może 

udzielać zamówienia podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania 

kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami 

upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami 

wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i 
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przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności 

na: 

a) uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; 

b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji; 

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 

pełnomocnika; 

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii 

prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku 

przysposobienia, opieki lub kurateli. 

 

Wykonawca powinien dołączyć do swojej oferty oświadczenie o braku ww. powiązań  

(Załącznik nr 6 do Zapytania ofertowego). 

 

19. Usługa zostanie zrealizowana zgodnie z zasadą równość szans oraz z zachowaniem przepisów 

Ustawy z dnia z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2007 r. nr 176 poz. 

1238 z późn. zm.).  

 

20. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy informacji udostępnionych lub 

uzyskanych w związku z wykonaniem zlecenia. Dotyczy to wszelkich nieujawnionych do publicznej 

wiadomości informacji technicznych, technologicznych, handlowych oraz organizacyjnych 

przedsiębiorstw objętych badaniem, jak również innych wiadomości, co do których Zamawiający 

podjął działania mające na celu zachowanie ich w tajemnicy. 

 

21. Wykaz dodatkowych dokumentów i oświadczeń, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu 

potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu: 

 

Ofertę (wzór formularza oferty – załącznik nr 1 do zapytania ofertowego) wraz z następującymi 

dokumentami 

a) Wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i 

doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a 

jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju, wartości, 

daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane 

zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone (wzór własny). 

b) Oświadczenie o braku powiązań (załącznik nr 6 do Zapytania ofertowego) 

c).Oświadczenie własne o znajdowaniu się w dobrej kondycji finansowej, 

d) kopia polisy OC z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej.  

 

22.  Kryteria Wyboru  

Po spełnieniu wymagań formalnych stawianych Oferentom 

Cena – waga 100% 

 

23. Kontakt między Wykonawcą a Zamawiającym  

Osobą upoważnioną do kontaktowania się z Wykonawcami jest Pan Mariusz Dziedzic tel. 77 4021480 

w godzinach 8.00-16.00 od poniedziałku do piątku.  

Kierownikiem Budowy jest Pan Andrzej Kubiak tel. 502173094 dostępny w godzinach 16.00-20.00 od 

poniedziałku do piątku.  

Wszelkie pytania dotyczące postępowania proszę kierować na adres mailowy m.dziedzic@dobry-

projekt.pl 

mailto:m.dziedzic@dobry-projekt.pl
mailto:m.dziedzic@dobry-projekt.pl
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24. Wymagania formalne oferty  

Oferta powinna być sformułowana w języku polskim, przygotowana w sposób jak najbardziej 

zrozumiały, czytelny i kompletny oraz jednoznacznie odnosić się do przedmiotu Zapytania 

Ofertowego.  

Oryginał Oferty - przygotowany w oparciu o niniejsze Zapytanie Ofertowe - podpisany przez 

uprawnioną osobę, wraz z wymaganymi załącznikami, zwane dalej kompletną dokumentacją oferty, 

powinien być dostarczony drogą pocztową jako list polecony, osobiście bądź przesyłką kurierską na 

adres Zamawiającego:  

Biuro Doradcze DOBRY PROJEKT Joanna Kasprzak-Dżyberti ul. Ozimska 184, 45-310 Opole w 

terminie do dnia 28.10.2014r.,godz. 15.00.  

Termin uważa się za zachowany w przypadku złożenia /doręczenia droga pocztową/osobiście lub 

przesyłką kurierską kompletnej dokumentacji oferty w siedzibie Zamawiającego najpóźniej w w/w 

terminie. 

 

25. Wybór najkorzystniejszej Oferty 

a) Oferty spełniające wymagania niniejszego Zapytania Ofertowego zostaną ocenione przez 

Zamawiającego zgodnie z przyjętymi kryteriami oceny.  

b) W przypadku gdy żadna ze złożonych ofert nie spełni oczekiwań Zamawiającego, wybór ofert może 

zostać unieważniony bez podania przyczyny.  

c) W przypadku gdy cena ofert przekroczy wartość środków zabezpieczonych na ten cel w budżecie 

projektu, wybór ofert może zostać unieważniony lub mogą zostać przeprowadzone dodatkowe 

negocjacje cenowe.  

d) W przypadku gdy cena oferty nie przekroczy kwoty 50% wartości środków zabezpieczonych na ten 

cel w budżecie projektu, oferta będzie odrzucona ze względu na rażąco niską cenę.  

e) W przypadku, gdy dla Zamawiającego oferta nie będzie w pełni jasna może on się zwrócić do 

Oferenta o dodatkowe wyjaśnienia lub doprecyzowanie oferty.  

f) Po dokonanym wyborze Oferenta, z którym Zamawiający zawrze umowę na realizację oferty 

wszyscy Oferenci, którzy złożyli ważne oferty, zostaną powiadomieni o wyniku postępowania pocztą 

elektroniczną. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie również opublikowana na 

stronie internetowej Biura Doradczego DOBRY PROJEKT pod adresem: www.dobry-projekt.pl z 

podaniem nazwy, siedziby / adresu wykonawcy 

 

27. Formularz oferty  

Wzór formularza oferty przedstawia Załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego.  

Ceny w ofercie, rozumiane jako kompletne zryczałtowane ceny, należy przedstawić w formie 

tabelarycznej wg wzoru formularza oferty.  

 

 

 

Data, podpis Zamawiającego 13.10.2014 Joanna Kasprzak-Dżyberti 


