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Stanisławów, dnia 26.07.2016 r.  

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY 

 

 o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości w złotych kwoty 30 000 euro netto na 

Opracowanie dokumentacji projektowej budowlanej i wykonawczej w ramach zadania 

inwestycyjnego pn: „Budowa przyłączy gazowych wraz z wymianą instalacji c.o.                                        

i termomodernizacją  w komunalnych budynkach mieszkalnych gminy”.    

1. Zamawiający: 

            Gmina Stanisławów, ul. Rynek 32, 05-304 Stanisławów 

2. Tryb udzielenia zamówienia: 

Postępowanie jest prowadzone w trybie: ogłoszenia o zamówieniu publicznym, którego 

wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30 000 Euro netto.  

 

3. Opis przedmiotu zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest: Opracowanie dokumentacji projektowej budowlanej i 

wykonawczej w ramach zadania inwestycyjnego pn: „Budowa przyłączy gazowych wraz 

z wymianą instalacji c.o. i termomodernizacją  w komunalnych budynkach mieszkalnych 

gminy”,  w ramach których należy wykonać:   

            Zadanie nr I. Opracowanie dokumentacji projektowej budowlanej i wykonawczej                                     

             na wykonanie termomodernizacji budynku komunalnego przy ul. Lubelskiej w Stanisławowie 

             wraz z  wykonaniem: 

 wymiany instalacji c.o., 

 dostosowanie do użytkowania częściowo wymienionej instalacji c.o., 

 dostawy i instalacji pieców kondensacyjnych dla każdego lokalu oddzielnie, 

 wykonanie instalacji wentylacyjnej, 

 wymiany instalacji gazu, 

 wymiany instalacji elektrycznej w niezbędnym zakresie. 

            

              Zadanie nr II. Opracowanie dokumentacji projektowej budowlanej i wykonawczej na       

              wykonanie termomodernizacji budynku komunalnego przy ul. Zachodniej w Stanisławowie 

               wraz z wykonaniem: 

 wymiany instalacji c.o. w całym budynku, 

 dostawy i instalacji pieców kondensacyjnych dla każdego lokalu oddzielnie, 

 wykonanie instalacji wentylacyjnej, 
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 wymiany instalacji gazu, 

 wymiany instalacji elektrycznej w niezbędnym zakresie. 

 

W zakres Przedmiotu umowy  wchodzi w szczególności : 

A. Opracowanie dokumentacji projektowej branży budowlanej (w tym wykonanie termomodernizacji  

w w/w budynkach komunalnych wraz z wykonaniem audytu energetycznego) w poniższym zakresie: 

1) Dokumentacja projektowa w branży budowlanej obejmować będzie w szczególności: 

     a) wykonanie inwentaryzacji, odrębnie dla każdego budynku, 

     b) uzyskanie map do celów projektowych, 

     c) wykonanie projektu zagospodarowania terenu, 

     d) uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy, 

     e) wykonanie projektu termomodernizacji, odrębnie dla każdego budynku.  

2) Dokumentacja projektowa w branży sanitarnej obejmować będzie w szczególności: 

     a) wykonanie projektu instalacji gaz i c.o. wraz z instalacją pieców kondensacyjnych w każdym  

         lokalu – kompletna przebudowa, 

     b) wykonanie projektu wentylacji, oddzielnie dla każdego budynku, 

     c) wykonanie projektu instalacji elektrycznej w potrzebnym zakresie, odrębnie dla każdego  

         budynku.  

3) Wykonanie audytu energetycznego, odrębnie dla każdego budynku.  

4) Wykonanie przedmiarów i kosztorysów Inwestorskich dla wszystkich branż, odrębnie dla każdego  

     budynku. 

5) Wykonanie STWiORB dla wszystkich branż, odrębnie dla każdego budynku.  

6) Uzyskanie w imieniu Zamawiającego potrzebnych decyzji administracyjnych dla każdego zadania 

oddzielnie w tym pozwolenia na budowę.  

Szczegółowy zakres prac zostanie ustalony i zaakceptowany przez Zamawiającego po wykonaniu 

inwentaryzacji budowlanej odrębnie dla każdego budynku komunalnego.  

 

Zamawiający dokona uzgodnienia projektowej dokumentacji, ze zgłoszeniem ewentualnych uwag,    

w ciągu 14 dni od dnia  jej przekazania przez Wykonawcę. 

B. Obowiązki Wykonawcy :  

1. Opracowanie projektów budowlanych ze szczegółowymi  elementami wykonawczymi - 

szczegółowy zakres i forma projektu budowlanego powinny spełniać wymagania określone                    

w ustawie Prawo budowlane (tj. Dz. U z 2016 r. poz. 290 z późn. zm.), oraz w Rozporządzeniu 

Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 

budowlanego (Dz. U. z 2015 r. nr 120, poz. 1554). Elementy wykonawcze zamieszczone                          

w projekcie budowlanym powinny obejmować swoim zakresem również zabezpieczenie lub 

ewentualną przebudowę kolidujących urządzeń infrastruktury technicznej. Rysunki wykonawcze 
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powinny uzupełniać i uszczegóławiać rysunki budowlane w zakresie i stopniu dokładności 

niezbędnym do sporządzenia przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego, przygotowania oferty 

przez wykonawcę i realizacji robót budowlanych.  

2. Opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB) 

powinna być wykonana dla danej dokumentacji projektowej , winna zawierać szczegółowe 

wymagania od wykonawcy robót w zakresie: materiałów, sprzętu, transportu zewnętrznego i 

technologicznego w ramach placu budowy, sposobu wykonania robót, kontroli jakości 

zrealizowanych robót, sposobu obmiaru robót do ich odbioru i rozliczenia, metod i zasad odbioru 

robót wykonanych itd. 

3. Opracowanie przedmiarów robót - powinny być wykonane dla wszystkich branż i wszystkich 

robót objętych dokumentacją projektową . Przedmiar powinien zawierać wszystkie szczegółowe 

obmiary i wyliczenia, a także powinien być powiązany ze STWiORB poprzez podanie dla każdej 

pozycji przedmiaru numeru specyfikacji. 

4. Opracowanie kosztorysów inwestorskich – wykonane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określania metod i podstaw sporządzania 

kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych prac projektowych oraz planowanych kosztów 

robót budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389). 

5. Wykonanie inwentaryzacji każdego budynku w zakresie potrzebnym do wykonania dokumentacji 

projektowej.  

6. Uzyskanie map do celów projektowych.  

7. Wykonanie projektu zagospodarowania terenu. 

8. Uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy. 

9. Wykonanie projektów termomodernizacji, odrębnie dla każdego budynku.  

10. Wykonanie projektów instalacji gaz i c.o. wraz z instalacją pieców kondensacyjnych oddzielnie           

w każdym lokalu – kompletna przebudowa. 

11. Wykonanie projektów instalacji elektrycznej w potrzebnym zakresie, odrębnie dla każdego 

budynku. 

12. Wykonanie audytów energetycznych, odrębnie dla każdego budynku 

13. Wykonawca uzyska wszelkie wymagane, zgodnie z polskim prawem, warunki, uzgodnienia, opinie 

i decyzje administracyjne niezbędne do opracowania dokumentacji. Wykonawca przed 

rozpoczęciem prac projektowych dokona z Zamawiającym protokolarnych uzgodnień w zakresie 

projektowanych rozwiązań technologicznych i materiałowych w ciągu 14 dni od dnia podpisania 

umowy.  

14. Sporządzenie kompletnych wniosków i uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego –  decyzji             

o pozwoleniu na budowę. 
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15. Wykonawca udzieli gwarancji na wykonane prace projektowe na okres realizacji inwestycji od dnia 

protokolarnego odbioru dokumentacji oraz rękojmi za wady fizyczne i prawne dokumentacji, która 

zakończy się wraz z okresem rękojmi na roboty budowlane wykonane na jej podstawie. 

16. Zaleca się, aby Wykonawca przed sporządzeniem oferty dokonał oględzin terenu przeznaczonego 

na inwestycję, a także zdobył na swoją odpowiedzialność i ryzyko, wszelkie dodatkowe 

informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz podpisania umowy                          

i wykonania zamówienia. Koszt dokonania oględzin terenu ponosi Wykonawca. 

17. Wykonawca w trakcie prac projektowych jest zobowiązany informować Zamawiającego  

o stopniu zaawansowania prac oraz proponowanych rozwiązań projektowych. Dokumentacja 

budowlana wymaga uzgodnienia z inwestorem we wszystkich fazach projektowania. Zamawiający 

zastrzega sobie prawo do oceny, korekty i akceptacji proponowanych rozwiązań w trakcie 

prowadzonych prac projektowych.  

18. Złożony przez Wykonawcę projekt (zakres i forma) musi spełniać wszelkie formalne  

i faktyczne wymagania niezbędne do uzyskania zezwolenia na realizację inwestycji, ogłoszenia 

postępowania o udzielenie zamówienia, a następnie do rozpoczęcia robót budowlanych.  

19. Nadzór autorski 

W ramach wynagrodzenia ryczałtowego należy ująć wynagrodzenie za pełnienie nadzoru 

autorskiego w zakresie wyjaśnienia i korygowania niejasności, uwag i wątpliwości , udzielania 

odpowiedzi na zapytania wykonawców na etapie ogłoszonego na podstawie dokumentacji 

postępowania przetargowego i na etapie realizacji robót budowlanych objętych niniejszym 

opracowaniem, w tym dokonanie korekt i przeprojektowanie elementów, których Wykonawca 

robót budowlanych nie będzie mógł wykonać z winy wad  dokumentacji projektowej.  

20.   Dokumentacja powinna być zaopatrzona w wykaz opracowań oraz pisemne oświadczenie, że 

wykonana jest zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami, normami i wytycznymi, że została 

wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć i może być 

skierowana do realizacji. Wykaz opracowań oraz pisemne oświadczenie, o którym mowa wyżej 

stanowią integralną część przedmiotu zamówienia. 

21. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca w dokumentacji projektowej oraz w specyfikacjach 

technicznych wykonania i odbioru robót określił właściwości urządzeń i materiałów za pomocą 

cech technicznych i jakościowych, przy przestrzeganiu Polskich Norm przenoszących europejskie 

normy zharmonizowane (bez podania znaków towarowych, patentów lub pochodzenia) w sposób 

zgodny z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164) oraz 

ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2003 r. Nr 153, poz.1503 z pźn. zm. ). 

Powyższy wymóg uzasadniony jest tym, że stwarzanie sytuacji powodującej bezpośrednio lub 

pośrednio narzucenie Wykonawcom robót przez podmioty trzecie konieczności dokonania zakupu 

u danego przedsiębiorcy poprzez podawanie w dokumentacji technicznej znaków towarowych, 
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patentów lub pochodzenia urządzeń lub materiałów stanowi tzw. „czyn nieuczciwej konkurencji„ 

w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 

 

22. Dokumentację należy przekazać protokolarnie Zamawiającemu w następujących ilościach: 

a)  Projekt budowlany, projekty wykonawcze, STWiORB, – w 5 egz. (w tym 2 projekty 

budowlane opieczętowane przez Starostwo Powiatowe), 

b) Kosztorysy inwestorskie, przedmiary robót, raport oddziaływania na środowisko (jeśli będzie 

wymagany)  – w 3egz, 

c)  Inwentaryzacje budowlane – w 2 egz, 

d) Audyt energetyczny – 2 egz,   

e) Wersję elektroniczną dokumentacji w wersji identycznej jak wersja papierowa (100 %)                                

w formacie PDF oraz w plikach edytowalnych (np. doc., dwg, itp.) – w 1 egz. na nośniku 

CD/DVD, 

f) Odbiór opracowanej dokumentacji, STWiORB, przedmiarów robót i kosztorysów 

inwestorskich odbędzie się w siedzibie Zamawiającego. Dokumentacja zostanie przekazana 

wraz z oświadczeniem, że wykonana została zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami 

techniczno – budowlanymi, normami i wytycznymi oraz, że została wykonana w stanie 

kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. Oświadczenie to powinno zawierać 

wykaz całej opracowanej dokumentacji. 

4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 

5. Zamawiający przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających. 

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających stanowiących nie więcej niż 

50% wartości zamówienia podstawowego, na zasadach  określonych w art.67 ust.1 pkt 6 

ustawy Prawo zamówień publicznych. 

      6.  Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.   

      7.  Termin wykonania zamówienia: 

           1) Rozpoczęcie z dniem podpisania Umowy. 

           2) Zatwierdzenie przez Zamawiającego koncepcji projektowej do 15 września 2016 r.  

           3) Zakończenie Przedmiotu zamówienia 30 listopada 2016 r.   

           4) Za termin wykonania Przedmiotu  umowy rozumie się przekazanie Zamawiającemu   

               kompletnej  dokumentacji projektowej wraz z decyzją o pozwoleniu na budowę. Przekazanie  

               dokumentacji projektowej potwierdza się protokołem odbioru. 

        8.  Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych  

             warunków:  

            W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy nie później niż na dzień składania ofert           

             wykażą, że spełniają warunki: 
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a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy 

nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 

b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie. Na potwierdzenie tego warunku Wykonawca 

zobowiązany jest wykazać, że posiada doświadczenie w zakresie opracowywania, 

dokumentacji projektowej wykonawczej w branży budowlanej w powyżej przedstawionym 

zakresie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie wykonał co najmniej 1 projekt                      

w branży budowlanej w powyżej wymienionym zakresie wraz z załączeniem dowodów.  

c) posiadają potencjał techniczny i osoby zdolne do wykonania zamówienia. W tym celu należy 

załączyć do składanej oferty wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu 

zamówienia wraz z informacją na temat ich kwalifikacji, doświadczenia i zakresu 

wykonywanych przez nie czynności oraz informacji o podstawie do dysponowania tymi 

osobami: 

Projektant posiadający uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do 

projektowania bez ograniczeń. 

d) znajdują się w sytuacji finansowej i ekonomicznej zapewniającej wykonanie zamówienia, 

e) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, 

f) posiadają aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o 

działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, 

w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, 

wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. 

     9.  Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu  

      potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:  

           W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej  

            działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 Ustawy,  

            Wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty i oświadczenia: 

a) aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu 

wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony 

nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do 

udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, 

b) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 

Ustawy oraz, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 Ustawy – załącznik nr 2 do niniejszego 

postępowania, 
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c) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – oświadczenie z art. 24 ust. 1 i 2 oraz art. 24 

ust. 1 pkt 2 – załącznik nr 3 do niniejszego postępowania, 

d) lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2                 

pkt 5 ustawy Pzp albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej – załącznik nr 4 

do niniejszego postępowania, 

e) wykaz wykonywanych usług - na potwierdzenie tego warunku Wykonawca zobowiązany jest 

wykazać, że posiada doświadczenie w zakresie opracowywania, dokumentacji projektowej 

wykonawczej w branży budowlanej w zakresie przedstawionym w zapytaniu ofertowym w 

okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy, to w tym okresie wykonał co najmniej 1 projektu w branży 

budowlanej w powyżej wymienionym zakresie wraz z załączeniem dowodów - załącznik nr 5 

do niniejszego postępowania, 

f) wykonawca musi wykazać, że dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi                    

do wykonania zamówienia. W tym celu należy załączyć do składanej oferty wykaz osób, które 

będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacją na temat ich kwalifikacji, 

doświadczenia i zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacji o podstawie                     

do dysponowania tymi osobami: 

Projektant posiadający uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej                                 

do projektowania bez ograniczeń.– załącznik nr 6 do niniejszego postępowania,   

g) parafowany przez Wykonawcę wzór umowy stanowiący załącznik nr 7 do niniejszego 

postępowania. 

     10. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz   

      przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych                                 

      do porozumiewania się z wykonawcami:  

      Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy  

       przekazują pisemnie na adres Urząd Gminy ul. Rynek 32, 05-304 Stanisławów, faksem                                  

       nr 25 757 58 57 lub e-mailem: urzad.gminy@stanislawow.pl 

      Zamawiający dopuszcza możliwość porozumiewania się faksem lub drogą elektroniczną. 

      Osobą ze strony zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się z wykonawcami                                 

      jest  p. Małgorzata Witowska  tel. 25 757 58 59  w godzinach pracy urzędu. 

     11. Wymagania dotyczące wadium, jeżeli Zamawiający żąda wniesienia wadium:  

          nie dotyczy 

     12. Termin związania ofertą:  

           30 dni 

      13. Opis sposobu przygotowywania ofert: 

      Ofertę należy przygotować w języku polskim, pismem komputerowym lub nieścieralnym  

      atramentem i podpisać przez upoważnionego przedstawiciela firmy oraz złożyć ją w sposób  



Oznaczenie sprawy: RI i OŚ.2710. 16.2016 

      uniemożliwiający dekompletację oferty. 

      Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę. 

      Ofertę należy złożyć w nieprzeźroczystej kopercie, zabezpieczonej przed otwarciem i zaadresować               

       na adres:  Urząd Gminy Stanisławów ul. Rynek 32, 05-304 Stanisławów.  

„Oferta na opracowanie dokumentacji projektowej budowlanej i wykonawczej w ramach zadania 

inwestycyjnego pn: Budowa przyłączy gazowych wraz z wymianą instalacji c.o. 

i termomodernizacją w komunalnych budynkach mieszkalnych gminy” 

Nie otwierać przed 03.08.2016 r.  godz. 10.15 

     

 14.  Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:  

  Ofertę należy sporządzić na formularzu oferty stanowiący załącznik nr 1 do ogłoszenia o zamówieniu   

   z podpisem osoby (osób) wymienionej w stosownym akcie prawnym – uprawnionym  

   do występowania w imieniu wykonawcy, a wszystkie strony oferty w tym wszystkie załączniki będą  

   parafowane przez upoważnionego przedstawiciela oferenta.  

   Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego pokój nr 19 – sekretariat w terminie do dnia    

   03.08.2016 r. do godziny 10.00., pod rygorem nie rozpatrzenia oferty wniesionej po tym terminie       

   bez względu na przyczyny opóźnienia.  

   Otwarcie ofert nastąpi: 03.08.2016 r. o godzinie 10.15 w siedzibie Zamawiającego tj. Urząd Gminy   

   Stanisławów ul. Rynek 32, 05-304 Stanisławów 

  15. Opis sposobu obliczenia ceny:  

  Cena oferty musi być wyrażona w polskich złotych. Cenę należy podać w kwocie netto, brutto                                      

  i wyszczególnić stawkę i wartość podatku VAT. 

16. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz                                     

z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert:  

Przy ostatecznym wyborze zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami: 

Cena – 100% 

Kryterium cena 

Waga kryterium – 100% 

Maksymalna liczba punktów do przyznania – 100 punktów 

 

    najniższa cena spośród złożonych ofert 

Ilość uzyskanych punktów =  ----------------------------------------------------- x 100 

    cena oferty badanej 

 

Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów. 
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17. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu 

zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego:  

Wybrany oferent zostanie poinformowany pisemnie o terminie i miejscu podpisania umowy. 

18. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli Zamawiający 

żąda wniesienia zabezpieczenia:  

Nie dotyczy 

19. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w 

sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli zamawiający 

wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich 

warunkach:  

wzór umowy 

Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone zgodnie z postanowieniami Regulaminu 

udzielania zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 

30.000 euro, udostępnionego na stronie internetowej www.stanislawow.samorzady.pl 

oraz przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. 2016, poz. 380,                             

z późn. zm.) 

 

      

Wójt Gminy Stanisławów 

    / - /  Adam Sulewski 
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Załącznik nr 1do ogłoszenia o zamówieniu 

formularz oferty 

 

.................................................                                                                                             
                     /nazwa oferenta/ 

................................................ 

................................................ 
                      /dokładny adres/ 

................................................. 
                       /telefon, fax/ 

 

 

OFERTA WYKONAWCY 

 

Do Gminy Stanisławów 

ul. Rynek 32 

05-304 Stanisławów 

 

Nawiązując do zaproszenia  przedkładamy niniejszą ofertę na :  

Opracowanie dokumentacji projektowej budowlanej i wykonawczej w ramach zadania 

inwestycyjnego pn: „Budowa przyłączy gazowych wraz z wymianą instalacji c.o.                                        

i termomodernizacją  w komunalnych budynkach mieszkalnych gminy”,   

Oferujemy wykonanie Przedmiotu zamówienia za kwotę: 

kwota netto ….....................  zł 

podatek VAT ...% tj. ….......................... zł. 

kwota brutto …....................  zł. 

(słownie….............................................................................................................................) 

w tym: 

     

    Zadanie nr I. Opracowanie dokumentacji projektowej budowlanej i wykonawczej                                     

     na wykonanie termomodernizacji budynku komunalnego przy ul. Lubelskiej w Stanisławowie.  

             kwota netto ….....................  zł  

podatek VAT ...% tj. ….......................... zł. 

kwota brutto …....................  zł. 

(słownie…......................................................................................................................) 

 

    Zadanie nr II. Opracowanie dokumentacji projektowej budowlanej i wykonawczej                                         

     na wykonanie termomodernizacji budynku komunalnego przy ul. Zachodniej w Stanisławowie.  

             kwota netto ….....................  zł  

podatek VAT ...% tj. ….......................... zł. 

kwota brutto …....................  zł. 

(słownie…......................................................................................................................) 
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Informujemy , że : 

1) akceptujemy warunki płatności; 

2) zapoznaliśmy się z warunkami podanymi przez Zamawiającego w ogłoszeniu 

i nie wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń, 

3) uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje do przygotowania oferty i wykonania 

zamówienia. 

4) akceptujemy istotne postanowienia umowy oraz termin realizacji Przedmiotu 

zamówienia podany przez Zamawiającego, 

5) uważamy się za związanych niniejszą ofertą w okresie wskazanym w ogłoszeniu                    

od dnia upływu terminu składania ofert, 

6) Oświadczamy, że: całość zamówienia wykonamy własnymi siłami / zamierzamy  

powierzyć podwykonawcom wykonanie następujących części zamówienia1: 

(Wykonawca musi wskazać części zamówienia, których wykonanie zamierza 

powierzyć podwykonawcom)  

……….…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………….

.……………………………………………………………………………. 

2. W przypadku udzielenia nam zamówienia zobowiązujemy się do zawarcia umowy                         

w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego. 

3. Niniejszym informujemy, że informacje składające się na ofertę, zawarte na stronach 

.................................... stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów 

ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji – Dz. U. Nr 47,  

poz. 211 z późn. zm., i jako takie nie mogą być udostępnione innym uczestnikom 

niniejszego postępowania. 

4. Ofertę niniejszą składamy na ............. kolejno ponumerowanych stronach /załączniki od 

nr 1 do  nr ......... wyszczególnione w punkcie  .......... ogłoszenia o zamówieniu stanowią 

kolejne strony oferty/. 

            

        ..................................................                                                       

………………………………… 
(miejscowość, data)         (podpis upełnomocnionych przedstawicieli firmy 
 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
1 niepotrzebne skreślić 
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Załącznik nr 2 do ogłoszenia o zamówieniu 

 

.............................................. 
/pieczęć Wykonawcy/ 

 

OŚWIADCZENIE  
Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu  

o udzielenie zamówienia publicznego na:  

Opracowanie dokumentacji projektowej budowlanej i wykonawczej w ramach zadania 

inwestycyjnego pn: „Budowa przyłączy gazowych wraz z wymianą instalacji                                        

c.o. i termomodernizacją  w komunalnych budynkach mieszkalnych gminy”,  w tym: 

     

Zadanie nr I. Opracowanie dokumentacji projektowej budowlanej i wykonawczej                                     

     na wykonanie termomodernizacji budynku komunalnego przy ul. Lubelskiej w Stanisławowie.  

                                            

Zadanie nr II. Opracowanie dokumentacji projektowej budowlanej i wykonawczej                                      

na wykonanie termomodernizacji budynku komunalnego przy ul. Zachodniej w Stanisławowie.  

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oświadczam, że 

zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, spełniam warunki dotyczące: 

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

nakładają obowiązek ich posiadania, 

2) posiadania wiedzy i doświadczenia, 

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia, 

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej. 

Jednocześnie stwierdzam, że jestem świadom odpowiedzialności karnej związanej ze składaniem 

fałszywych oświadczeń w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, art. 233 § 2, art. 297               

§ 1 Ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. Kodeks karny (tj. Dz. U. z 1997r., Nr 88, poz. 553 z późń.zm.). 

......................................... 
/miejscowość i data/  
 

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

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy/ 
 
 

 

 



Oznaczenie sprawy: RI i OŚ.2710. 16.2016 

 

 

 

 

Załącznik nr 3 do ogłoszenia o zamówieniu 

 

…................................................. 
/pieczęć Wykonawcy/ 

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania  

w trybie art. 24 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych 

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie ogłoszenia o 

zamówieniu publicznym, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równoważności 30 000 

euro netto na zadanie pn.:  

Opracowanie dokumentacji projektowej budowlanej i wykonawczej w ramach zadania 

inwestycyjnego pn: „Budowa przyłączy gazowych wraz z wymianą instalacji                                        

c.o. i termomodernizacją  w komunalnych budynkach mieszkalnych gminy”,  w tym: 

 

Zadanie nr I. Opracowanie dokumentacji projektowej budowlanej i wykonawczej                                     

na wykonanie termomodernizacji budynku komunalnego przy ul. Lubelskiej w Stanisławowie  

 

Zadanie nr II. Opracowanie dokumentacji projektowej budowlanej i wykonawczej                                      

na wykonanie termomodernizacji budynku komunalnego przy ul. Zachodniej w Stanisławowie.  

 

Oświadczamy, że brak jest podstaw do wykluczenia Nas z postępowania o udzielenie zamówienia na 

podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 24 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych                      

(Dz. U. 2015. 2164). 

Jednocześnie stwierdzam, że jestem świadom odpowiedzialności karnej związanej ze składaniem 

fałszywych oświadczeń w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, art. 233 § 2, art. 297 § 

1 Ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. Kodeks karny (tj. Dz. U. z 1997r., Nr 88, poz. 553 z późń. Zm.). 

 

…...................................... 
/miejscowość i data/  

 

…....................................................................... 
/podpis i pieczęć Wykonawcy lub osób upoważnionych  

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy/ 
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Załącznik nr 4 do ogłoszenia o zamówieniu 

 

….............................................  
/nazwa i adres Wykonawcy/ 

 

Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej 

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. Opracowanie dokumentacji 

projektowej budowlanej i wykonawczej w ramach zadania inwestycyjnego pn: „Budowa przyłączy 

gazowych wraz z wymianą instalacji c.o. i termomodernizacją  w komunalnych budynkach mieszkalnych 

gminy”,  w tym: 

 

Zadanie nr I. Opracowanie dokumentacji projektowej budowlanej i wykonawczej                                     

 na wykonanie termomodernizacji budynku komunalnego przy ul. Lubelskiej w Stanisławowie.  

      

Zadanie nr II. Opracowanie dokumentacji projektowej budowlanej i wykonawczej                                                         

na wykonanie termomodernizacji budynku komunalnego przy ul. Zachodniej w Stanisławowie  

 

zgodnie z art. 26 ust. 2 pkt. 2d ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych                                         

(Dz. U. 2015. 2164): 

1. Składam poniżej listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy          

z dnia 16.02.2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. nr 50, poz. 331 z późn. zm.) 

a) ……........................................................................................................................ ................................ 

/nazwa i adres podmiotu/ 

b) ……........................................................................................................................ ................................ 

/nazwa i adres podmiotu/ 

c) ……................................................................................................................................................ ........ 

/nazwa i adres podmiotu/ 

……................................................ 
/miejscowość i data/ 

 

…………………………………………………………….. 

/ podpis i pieczęć Wykonawcy lub osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy/ 

 

2. informuję, że nie należę do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy Prawo 

zamówień publicznych. 

……............................................... ……....................................................... 
/miejscowość, data podpis i pieczęć Wykonawcy/ 

Wykonawca wypełnia punkt 1 lub 2 i pod tym punktem podpisuje się. 
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….............................................  
/nazwa i adres Wykonawcy/ 
 

 

 

 

Załącznik nr 5 do ogłoszenia o zamówieniu 

 

 

 

Nazwa i adres Wykonawcy : 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………...... 

 

Imię i nazwisko osoby/osób uprawnionej do składania oświadczeń woli: 

……………………………………………………………………………………………...... 

 

 

Wykaz usług projektowych  

 

Lp

. 
Nazwa Zamawiającego 

Rodzaj i zakres  

usługi projektowej  
Wartość  

Data i miejsce 

wykonania usługi  

     

     

     

 

Do powyższego wykazu dołączamy dowody dotyczące najważniejszych usług projektowych  

określających, czy usługi te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały 

wykonane w terminie i prawidłowo ukończone. 

 

 

 

............................, dn.  _ _ . _ _ . _ _ _ _ r.                 ....................................................... 
Podpis osób uprawnionych do składania 

świadczeń woli w imieniu Wykonawcy 

oraz pieczątka / pieczątki 
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….............................................  
/nazwa i adres Wykonawcy/ 
 

Załącznik nr 6 do ogłoszenia o zamówieniu 

 

 

 

 

Nazwa i adres Wykonawcy : 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………...... 

 

Imię i nazwisko osoby/osób uprawnionej do składania oświadczeń woli: 

……………………………………………………………………………………………...... 

 

 

Wykaz osób,  

które będą uczestniczyć w wykonywaniu Zamówienia  

 

Lp. Nazwisko i imię 
Funkcja w 

realizacji 

zamówienia 

Nazwa i nr 

uprawnień  

Podstawa 

dysponowania 

osobami 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

    

 

 

 

 

    

 

Oświadczam/my, że : 

osoby, które będą  uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wymienione w wykazie osób, 

posiadają wymagane uprawnienia. 

 

 

............................, dn. _ _ . _ _ . _ _ _ _ r.                 ............................................................ 
Podpis osób uprawnionych do składania 

oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy 

oraz pieczątka / pieczątki 
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