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IP.IZ.7013.7.2022.AG 

  Skoroszyce, 31.03.2022r.  
 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA WYKONANIE USŁUGI 
 

poniżej 30 000 euro, z dnia 31.03.2022 r. 
 

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

 
„Dokumentacja projektowa budowy świetlicy wiejskiej w miejscowości Giełczyce” 

 
 
1. Nazwa oraz adres Zamawiającego: 

 
GMINA SKOROSZYCE 
ul. Powstańców Śląskich 17 
48-320 Skoroszyce  
Numer NIP 753-24-06-077 
Numer REGON 731412941 
tel. 77 431 89 78  
fax: 77 431 80 29 
Strona www: www.skoroszyce.pl  
E –mail: ug@skoroszyce.pl  
Godziny urzędowania: 
Poniedziałek- Piątek 700-1500 

 
2. Tryb udzielania zamówienia: 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej mniejszej 
od kwoty 130.000,00 złotych. Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania 
przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych. 

 
3. Opis przedmiotu zamówienia: 

Szczegółowy zakres opracowania: 
1. Założenia programowe do projektowania: 
1) Zakres projektowania: 
 Świetlica wiejska wolnostojąca z zapleczem kuchennym, socjalnym i sanitarnym, 

pomieszczenie gospodarczo – magazynowe, kotłownia, sala konferencyjna; 
 W obiekcie jednocześnie przebywać będzie 100 osób; 
 Budynek parterowy bez podpiwniczenia, dach dwuspadowy, powierzchnia użytkowa                         

do 250 m ²; 
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 Istniejące media: sieć wodociągowa , sanitarna, elektryczna (media są zlokalizowane 
w obecnym budynku świetlicy wiejskiej, który zostanie przeznaczony do rozbiórki, 
lokalizacja Giełczyce 42 działka nr 129); 

 Należy przewidzieć ewentualne przełożenie uzbrojenia kolidującego i budowę 
nowych przyłączy wod.- kan., energetycznego; 

 Ogrzewanie budynku instalacja c.o. na pelet -  lokalizacja kotłowni w 
projektowanym budynku; 

 Odprowadzenie wód opadowych, należ zaprojektować zbiornik retencyjna na 
deszczówkę o poj. 1000 m ³; 

 Nagłośnienie Sali wraz z instalacją multimedialną; 
2) Dokumentacja projektowa powinna obejmować wszystkie roboty wykończeniowe w 

tym: posadzki, tynki, okładziny, malowanie, parapety wewnętrzne i zewnętrzne, 
wyposażenie w sprzęt gaśniczy, i instrukcję bezpieczeństwa p-poż., oznaczenie dróg 
ewakuacyjnych; 

 Zagospodarowanie terenu: 
- Chodnik wokół Sali wraz włączeniem do projektowanej drogi działka nr 119, oraz 
dojściem do placu zabaw; 
- Ogrodzenie budynku Sali wraz z placem zabaw w zakresie działki 129; 
- Zewnętrzny monitoring wizyjny; 
Uwaga: Pozostałe wytyczne do projektowania zostaną ustalone na etapie 
uzgodnienia koncepcji rozwiązań projektowych.  
 

2. Prace przedprojektowe i projektowe: 
1. Uzyskanie materiałów niezbędnych do projektowania. 
2. Wykonanie aktualnych podkładów geodezyjnych do celów projektowych w skali 

1:500. 
3. Wykonanie technicznych badań podłoża gruntowego. 
4. Wykonanie koncepcji proponowanych rozwiązań projektowych z uwzględnieniem 

wszystkich branż oraz częścią kosztową  opracowaną metodą szacunkową ( w 2 
egz.), którą przed przystąpieniem do opracowania dokumentacji projektowej należy 
uzgodnić z Wójtem Gminy Skoroszyce. 

5. Wykonanie projektu zagospodarowania działki lub terenu (PTZ) (w 2 egz.), 
6. Wykonanie projektu budowlanego (PB) (w 4 egz.)  
7. Wykonanie projektów techniczno – wykonawczych, odrębnie dla poszczególnych 

branż (po 4 egz.). 
 

3. Inne opracowania (wykonać w 4 egz.)   
1) Inwentaryzacja drzewostanu istniejącego (projekt wycinki wraz z projektem nowych 

nasadzeń drzew i krzewów).  
2) Wizualizacja przestrzenna w minimum 5 widokach. 
3) Wszystkie inne opracowania niezbędne do uzyskania pozwoleń na budowę i 

realizacji inwestycji.  
4) Kosztorysy inwestorskie i przedmiary, odrębnie dla poszczególnych branż, komplet 

spięty w jedna teczkę z zestawieniem kosztów i podsumowaniem wszystkich cen 
kosztorysowych, 

5) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. 
 

4. Decyzje i uzgodnienia: 
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1) Uzgodnienia i decyzje niezbędne do uzyskania przez Zamawiającego pozwolenia na 
budowę i realizacji inwestycji; 
 

5. Inne informacje i postanowienia:  
1) Projekty techniczno – wykonawcze powinny: 
 Zawierać wszystkie uzgodnienia, warunki techniczne, decyzje, pozwolenia 

niezbędne do realizacji inwestycji. 
 Doprecyzować  sporządzony kosztorys ofertowy i przedmiar w stopniu niezbędnym 

do przygotowania oferty przez Wykonawcę robót budowlanych. 
2) O wszelkich uzgodnieniach i warunkach uzyskanych w trakcie projektowania, 

winien być bez zwłoki informowany Zamawiający.  
3) Całą dokumentację stanowiącą przedmiot zamówienia należy opracować w formie 

standardowej (na papierze) oraz w edytowalnej i nieedytowalnej formie 
elektronicznej – nośnik CD,  

4) Przedmiot umowy powinien spełniać wymagania zawarte w aktualnie 
obowiązujących przepisach, a w szczególności: 

 Ustawa prawo budowlane, w tym: 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie 
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa 
i ochrony zdrowia;  
- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 29 czerwca 2021 zmieniające 
rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego; 

 Ustawa Prawo Zamówień Publicznych, w tym: 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określania 
metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych 
kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych oraz 
programu funkcjonalno – użytkowego;  

 Ustawa prawo ochrony środowiska, w tym: 
- ustawa z dnia 18 maja 2005 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz 
niektórych innych ustaw; 
- Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i 
jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko;  
- rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia 
rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz 
szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do 
sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko. 

  
4. Termin wykonania zamówienia:   

1. opracowanie koncepcji 30 dni od dnia podpisania umowy; 
2. wykonanie kompletnej dokumentacji do 31.08.2022 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: 
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1. Posiadania kompetencji lub uprawnień do wykonywania określonej działalności 

zawodowej o ile wynika to z odrębnych przepisów  
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie 
Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny* 
lub 
Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że posiada następujące kompetencje i 
uprawnienia: 

 Projektant w specjalności architektonicznej  mający co najmniej 5 lat 
doświadczenia zawodowego jako, posiadający uprawnienia budowlane do 
projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń zgodnie z 
wymogami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r Prawo budowlane, które zostały 
wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, posiadający 
wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego. Przez 
doświadczenie zawodowe należy rozumieć okres od daty uzyskania 
uprawnień do daty składania ofert. 

 Projektant w specjalności konstrukcyjnej mający co najmniej 5 lat 
doświadczenia zawodowego jako, posiadający uprawnienia do projektowania 
w specjalności konstrukcyjnej bez ograniczeń zgodnie z wymogami ustawy 
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. u. 2021 r., poz. 2351 ze zm.) lub 
odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na 
podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, posiadający wpis na listę 
członków właściwej izby samorządu zawodowego. Poprzez doświadczenie 
zawodowe należy rozumieć okres od daty uzyskania uprawnień do daty 
składania ofert.  

  
2. Sytuacji ekonomicznej i finansowej  

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie 
Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny* 
lub  
Wykonawca w celu potwierdzenia, że spełnia warunek dotyczący sytuacji 
ekonomicznej i finansowej, zobowiązany jest wykazać, iż: 
Posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości………………………. 
Jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 
związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną  ………………………..* ;  
 
 

3. Zdolności technicznej i zawodowej 
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie 
Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.* 
lub  
Weryfikacja spełnienia tego warunku dokonywana jest w oparciu o dotychczas 
realizowane zamówienia oraz osoby wskazane do realizacji zamówienia. 
Wykonawca w celu potwierdzenia, że: 
- spełnia warunek dotyczący zdolności technicznej zobowiązany jest wykazać, że w 
okresie 3 lat wykonał minimum jedną usługę polegająca na opracowaniu 
dokumentacji projektowej o podobnym charakterze i o wartości minimum 30 000,00 
zł. 
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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. 11 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, 
4. wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia wraz z informacja o kwalifikacjach 

zawodowych lub doświadczeniu tych osób. 
 

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 (na formularzu ofertowym wg 

wzoru załącznika nr 1 do niniejszego zaproszenia) i zaproponować tylko jedna cenę. 
Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez 
danego Wykonawcę. 

2) Oferta musi obejmować całość zamówienia. Zamawiający nie dopuszcza możliwości 
składania ofert częściowych i wariantowych. 

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

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

5) Dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być przedstawione w formie oryginałów 
lub poświadczonych przez Wykonawcę o zgodności kopii z oryginałem.   

6) Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pismem czytelnym. 
7) Dokumenty sporządzone w języku obcym winny być złożone z tłumaczeniem na język 

polski. 
8) Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 
9) Każdy dokument składający się na ofertę musi być czytelny. 
10) Wszystkie formularze zostaną wypełnione przez Wykonawców ściśle według 

wskazówek. W przypadku, gdy jakakolwiek część dokumentów nie dotyczy 
Wykonawcy – należy wpisać „nie dotyczy”. 

11) Oferta oraz wszystkie jej załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do 
reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym, 
wymaganiami ustawowymi oraz przepisami prawa. Poświadczenie za zgodność z 
oryginałem winno być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. 
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wraz z imienną pieczątką Wykonawcy lub Osoby Uprawnionej poświadczającej kopię 
dokumentu za zgodność z oryginałem). 

12) Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela 
Wykonawcy, należy dołączyć właściwe umocowanie prawne (pełnomocnictwo 
rodzajowe), które musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie za 
zgodność z oryginałem. Pełnomocnictwo to w swej treści musi jednoznacznie 
wskazywać uprawnienie do podpisania oferty.  

13) W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia kopie 
dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są 
poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty, 

14) Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i załączniki,                       
o których mowa w treści niniejszego zaproszenia. W przypadku dołączenia kserokopii 
dokumentów, wymagane jest potwierdzenie przez upoważnionego przedstawiciela 
wykonawcy za zgodność z oryginałem (dwustronnie - jeżeli dotyczy), 

15) Dokumenty powinny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi 
przez Zamawiającego wzorcami - załącznikami, a w szczególności zawierać wszystkie 
informacje oraz dane, Zamawiający zaleca wykorzystanie formularzy opracowanych 
przez Zamawiającego. 

16) Wszelkie poprawki (zmiany) dokonane w treści oferty powinny być parafowane przez 
osoby uprawnione do podpisywania oferty. Brak parafy powoduje uznanie poprawki za 
nieistniejącą. Każda poprawka w treści oferty, a w szczególności każde przerobienie, 
przekreślenie, uzupełnienie, nadpisanie, przesłonięcie korektorem, etc. powinny być 
parafowane przez Wykonawcę. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty musza 
być opisane i datowane oraz podpisane własnoręcznie przez osobę upoważnioną do 
reprezentowania Wykonawcy. Brak podpisu powoduje uznanie poprawek lub zmian za 
nieistniejące. 

 
2. Zawartość oferty. 
 

Kompletna oferta musi zawierać: 
1) Formularz ofertowy, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do 

niniejszego zaproszenia . 
2) Dokumenty wymienione w pkt. 7 

Uwaga:  

Zamawiający dopuszcza złożenie oferty z załącznikami opracowanymi przez Wykonawcę pod 
warunkiem, że będą one identyczne, co do treści z formularzami przygotowanymi przez 
Zamawiającego. 

9. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert. 
1. Ofertę należy przesłać drogą elektroniczną na adres: e – mail: ug@skoroszye.pl  
2. Termin przesłania oferty upływa w dniu 11.04.2022 r. do godziny 10.00. 

10. Opis kryteriów, którymi zamawiającymi będzie się kierował przy wyborze oferty. 
 

Kryterium wyboru oferty będzie najniższa cena obejmująca wszystkie koszty wykonania 
pełnego zakresu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.  
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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 4 318 974, e-mail: inwestycje@skoroszyce.pl,  
Anna Gaszek tel. 77 4 318 9744, e-mail: agaszek@skoroszyce.pl,  

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: 
 

Po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający udzieli Wykonawcy zamówienia w formie 
pisemnej za pośrednictwem poczty elektronicznej. 
 
UWAGI 
Oferty nie spełniające warunków określonych w pkt. 6, niekompletne, złożone w innej formie 

niż wskazane w niniejszym zapytaniu ofertowym lub złożone po terminie zostaną odrzucone.          

Do wyżej wymienionego zamówienia nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podawania przyczyn, 

do prowadzenia dalszych negocjacji z oferentem lub oferentami, a także do pozostawienia 

postępowania bez wyboru oferty. Złożenie oferty nie zapewnia uzyskania zlecenia na 

wykonanie ww. zamówienia.  

 

 

Załączniki:. 
1. Formularz ofertowy Załącznik Nr 1 
2. Wzór umowy. 
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………………………………… 

(Zamawiający) 

 
 

 
 


