
                                                                                          Smyków, dnia 15 marca 2021 roku                                                            

Zapytanie ofertowe 

Gmina Smyków z siedzibą Smyków 91, 26- 212 Smyków zaprasza do złożenia oferty na: 

Opracowanie projektu budowlanego „Budynku użyteczności kulturalno – społecznej              

z dwustanowiskowym garażem dla OSP Przyłogi, rehabilitacji z gabinetem lekarskim.  

Działka nr 552, miejscowość Przyłogi, obręb ewidencyjny 0006 Przyłogi, jednostka 

ewidencyjna260507_2 Smyków, gmina Smyków. 

Zamawiający: Nazwa Zamawiającego: Gmina Smyków 
             REGON:291010719, NIP:658-19-39-608 

             Miejscowość: Smyków 

             Adres: Smyków 91, 26- 212 Smyków 

            Tel./fax (041)- 37-39-184/(041)-37-39-181 

           Strona internetowa: www.smykow.pl 

           Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku, w godzinach 730 - 1530 

                  Dokumentacja dostępna: www.smykow.pl, zakładka przetargi. 

I.Przedmiot zamówienia i zakres prac: 

I.I.Zagospodarowanie terenu (mniej niż 0,5 ha)  polegać będzie na opracowaniu projektu 

    budowlanego dla etapu 1, wydzielenia odrębnych lokali : 

1)użyteczności kulturalno – społecznej, wiatrołap, holl, sala spotkań, 

   świetlica, pomieszczenie pomocnicze z wyposażeniem kuchennym 

   pod działalność koła gospodyń, zaplecze socjalne i gospodarcze, 

   z kotłownią c.o. i c. w. u. z zaopatrzeniem w ciepło etap 1 i 2, silos na pelet 

   o pojemności około 20 m3. 

   Pozyskanie energii odnawialnej, system ciepłej wody: pompy ciepła 

   powietrze/woda, instalacja fotowoltaiczna do 12 kW 

2)dwustanowiskowego garażu dla OSP Przyłogi, o parametrach 

   przystosowanych do systemu ratownictwa krajowego, z zapleczem socjalnym 

   i gospodarczym, dla etapu 2, 

3)rehabilitacji, sala ćwiczeń o pow. użytkowej do 40,0 m2, pomieszczenie 

   rehabilitacji, do pięciu stanowisk 

4)gabinetu lekarskiego (lekarz rodzinny), gabinet zabiegowy, miejsce 

   oczekiwania i rejestracji, sanitariaty, wejście przez wiatrołap.  

I.II.Rozbiórce budynku:  

   OSP ze świetlicą wiejską,  ośrodka zdrowia, gospodarczego, przyobiektowej     oczyszczalni 

ścieków sanitarnych, (z przewidywalną zmianą lokalizacji). 

I.III.Uwzględnienie istniejących urządzeń placu zabaw- ewentualna przebudowa  

I.IV.Odprowadzeniu wody deszczowej  liniowe na teren działki.  

I.V.Przebudowie przyłącza : energetycznego– napowietrznego, wodociągowego    

kanalizacyjnego- docelowo do kanalizacji sanitarnej miejscowości Przyłogi. 

I.VI.Budowie drogi dojazdowej , placu manewrowego , placu postojowego , chodników , 

urządzeniu trawników .  

I.VII.Przebudowie  oświetlenia terenu . 

I.VIII.Budowie ogrodzenia . 

I.IX.Przebudowie istniejącego zjazdu.  

Budynek parterowy, niepodpiwniczony  o dachu wielospadowym , konstrukcji płatwiowo – 

jętkowej, pokrycie blachodachówka.     

W budynku zaprojektować wewnętrzną instalację elektryczną , instalację sygnalizacji 

dźwiękowej , syrenę OSP, wodociągową , kanalizacyjną , centralnego ogrzewania , ciepłej 

wody użytkowej (wymiennik ) , kotłownię na pelet  z technologią. 
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W skład opracowania wchodzi; 

1) Koncepcja zatwierdzona przez zamawiającego 

2)Uzyskanie decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego,  

3)Aktu mapy do celów projektowych w skali 1: 500, 

4)Aktualizacja  badań geotechnicznych i dokumentacji geotechnicznej ,  

5)Opracowanie projektu budowlanego, wersja papierowa- 4 egz. , projektu  wykonawczego w 

egz.2 , plus wersja elektroniczna CD , 

5.1.Przedmiar robót z podziałem na lokale, wersja papierowa- 1 egz, wersja elektroniczna- 

edytowalna CD, 

5.2.Kosztorys inwestorski z podziałem j.w., wersja papierowa- 1 egz, wersja elektroniczna, 

CD. 

5.3.Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, wersja papierowa 1 egz, wersja 

elektroniczna- CD, 

6.Uzyskanie niezbędnych uzgodnień i opinii, wniosek o pozwolenie na budowę.  

7.Uzyskanie prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę ( nie wliczono  

   w termin realizacji). 

8.Szczegółowy zakres oraz warunki usługi określa wzór umowy - Załącznik Nr 2 do zapytania. 

Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we 

wzorze umowy. 

II. Termin realizacji zamówienia: 

1. Od daty zawarcia umowy do 30 września 2021 roku 

III. Sposób przygotowania oferty: 

1.Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej w języku polskim na formularzu ofertowym wg 

wzoru – Załącznik Nr 1 do zapytania ofertowego – Formularz ofertowy. Wypełniony i 

podpisany formularz należy przesłać e-mailem na adres: sekretariat@smykow.pl – w formie 

skanu. 

2.Oferta musi być podpisana przez osoby upełnomocnione do reprezentowania Wykonawcy i 

zaciągania w jego imieniu zobowiązań finansowych w wysokości odpowiadającej cenie oferty. 

Oznacza to, że jeżeli z dokumentu określającego status prawny Wykonawcy lub 

pełnomocnictwa wynika, iż do reprezentowania Wykonawcy upoważnionych jest łącznie kilka 

osób, dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie te osoby. 

3.Pełnomocnictwo osób podpisujących ofertę do reprezentowania Wykonawcy, zaciągania w 

jego imieniu zobowiązań finansowych w wysokości odpowiadającej cenie oferty oraz 

podpisania oferty musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza 

to, że jeżeli pełnomocnictwo takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status 

prawny oferenta (odpisu z właściwego rejestru lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji 

działalności gospodarczej) to do oferty należy dołączyć oryginał lub poświadczoną za zgodność 

z oryginałem kopię pełnomocnictwa wystawionego na reprezentanta Wykonawcy przez osoby 

do tego upełnomocnione. 

4.Wzory dokumentów dołączonych do zapytania ofertowego powinny zostać wypełnione przez 

Wykonawcę i dołączone do oferty bądź też przygotowane przez Wykonawcę w formie zgodnej 

z niniejszym pismem. 

-2- 



5.We wszystkich przypadkach, gdzie jest mowa o pieczątkach, Zamawiający dopuszcza 

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

siedziby. 

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

7.Stosowne wypełnienia we wzorach dokumentów stanowiących załączniki do niniejszego 

zapytania i wchodzących następnie w skład oferty mogą być dokonane komputerowo, 

maszynowo lub ręcznie. 

8.Dokumenty przygotowane samodzielnie przez Wykonawcę na podstawie wzorów 

stanowiących załączniki do niniejszego zapytania powinny mieć formę wydruku 

komputerowego lub maszynopisu. 

9.Wszystkie zapisane strony oferty powinny być ponumerowane. Strony te powinny być 

parafowane przez osobę (lub osoby jeżeli do reprezentowania Wykonawcy upoważnione są 

dwie lub więcej osób) podpisującą (podpisujące) ofertę zgodnie z treścią dokumentu 

określającego status prawny oferenta lub treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa. 

10.Wszystkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł poprawki lub zmiany 

wpisywanej przez siebie treści muszą być parafowane przez osobę (osoby) podpisującą 

(podpisujące) ofertę. 

11.Dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być przedstawione w formie oryginałów lub 

poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii. Zgodność z oryginałem wszystkich 

zapisanych stron kopii dokumentów wchodzących w skład oferty musi być potwierdzona przez 

osobę (lub osoby, jeżeli do reprezentowania Wykonawcy upoważnione są dwie lub więcej 

osób) podpisującą (podpisujące) ofertę zgodnie z treścią dokumentu określającego status 

prawny Wykonawcy lub z treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa. 

12Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej 

oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma od Wykonawcy pisemne powiadomienie o 

wprowadzeniu wskazanych modyfikacji przed upływem terminu składania ofert. 

13.Oferta musi obejmować całość przedmiotu zamówienia i być sporządzona zgodnie z 

niniejszym zapytaniem. 

14Wykonawca ma prawo przesłać tylko jedną ofertę. 

15.Wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres 30 dni, licząc od upływu terminu 

składania ofert. 

IV. Warunki udziału w postępowaniu. 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się tylko Wykonawcy lub osoba/-y wskazana/-e przez 

Wykonawcę do realizacji przedmiotu zamówienia, spełniające poniższe warunki: 

1.Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy 

nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 

2.Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują 

osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 

-3- 



3.Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, to 

jest: przedstawią polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest 

ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 

gospodarczej; 

4.Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 

V. Informacje o oświadczeniach i dokumentach jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu 

potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu. 

Wymagane dokumenty: 

1.Formularz ofertowy według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1; 

2.Umowa regulująca współpracę podmiotów występujących wspólnie wraz z 

pełnomocnictwem ustanawiającym reprezentanta tych podmiotów (w przypadku składania 

oferty wspólnej); 

3.Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji 

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

do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 

upływem terminu składania ofert; 

4.Oświadczenie Wykonawcy, że posiada doświadczenie, sporządzania projektu budowlanego 

z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę. 

5.Dokumenty potwierdzające udział Wykonawcy (referencje, list referencyjne, protokoły 

odbioru prac, zaświadczenia, itp. z podpisem Zamawiającego) w wykonaniu nie mniej niż 

trzech obiektów kubaturowych, o kubaturze nie mniejszej niż 1500 m3 każdy. 

6.Polisa lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony 

od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. 

Dokumenty wymienione powyżej, muszą być złożone w formie oryginałów podpisanych przez 

osobę (osoby) uprawnioną do podpisywania oferty, a złożone w formie kopii poświadczonych 

za zgodność z oryginałem przez osobę (osoby) uprawnioną do podpisywania oferty. 

VI. Wyjaśnienia i zmiany treści SIWZ 

1.Wykonawca w trakcie postępowania może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie 

treści SIWZ. Wniosek o wyjaśnienie należy przekazać Zamawiającemu nie później niż 5 dni 

przed upływem terminu składania ofert. 

2.W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed 

upływem terminu składania ofert, zmodyfikować treść SIWZ. Dokonaną w ten sposób 

modyfikację Zamawiający prześle pocztą elektroniczną. Modyfikacje są każdorazowo wiążące 

dla Wykonawców. 

3.Modyfikacja treści SIWZ nie może dotyczyć kryteriów oceny ofert, a także warunków 

udziału w postępowaniu oraz sposobu oceny ich spełnienia. 

4.Zamawiający przedłuży termin składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego do 

wprowadzenia w ofertach zmian wynikających z modyfikacji treści SIWZ. 
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5.Wnioski o wyjaśnienie treści SIWZ oraz wszelka korespondencja podpisana przez 

Wykonawcę musi być kierowana do Zamawiającego w formie elektronicznej na adres;                 

e-mail:sekretariat@smykow.pl   

VII. Kryteria oceny ofert:  

>cena oferty brutto - 100%, tj. cena całkowita za wykonanie przedmiotu zamówienia 

opisanego w zaproszeniu do składania ofert, wynikająca z oferty cenowej sporządzonej przez 

Wykonawcę zgodnie z formularzem ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego 

zapytania ofertowego. 

>W kryterium cena ocena ofert zostanie przeprowadzona wg formuły: 

 

najniższa oferowana cena brutto 

Otrzymane punkty (Cena) = ---------------------------------------- x 100 

cena brutto badanej oferty 

>Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, który spełnia wszystkie wymienione 

wymagania oraz uzyska największą liczbę punktów. 

>Wykonawca może podać tylko jedną cenę. 

>Cena brutto oferty musi zawierać wszystkie koszty niezbędne do realizacji całego przedmiotu 

zamówienia. 

>W przypadku, gdy w postępowaniu o udzielenie zamówienia zostaną złożone dwie oferty lub 

więcej ofert z jednakową ceną, Zamawiający zastrzega sobie prawo do prowadzenia negocjacji 

z tymi Wykonawcami lub poproszenie o złożenie ofert dodatkowych. 

>W toku badania i oceny ofert Zamawiający (gmina Smyków) może żądać od 

Wykonawcy/Oferenta wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert oraz ich uzupełnienia. 

>O wyborze najkorzystniejszej oferty zawiadomimy oferentów e-mailem. 

VIII. Miejsce i termin składania ofert: 

1.Ofertę należy złożyć w terminie do dnia: 25 marca2021 roku do godziny 12:00. 

2.Ofertę (skan podpisanego przez osobę upoważnioną formularza oferty) należy przesłać do 

siedziby Zamawiającego za pomocą poczty elektronicznej na adres: sekretariat@smykow.pl 

Dostarczyć w zamkniętej kopercie osobiści lub przesłać na  adres: Urząd Gminy w Smykowie, 

26- 212 Smyków nr 91 z dopiskiem „Opracowanie projektu budowlanego B.Zp.271.11.2021” 

3.Oferty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane. 

4.Otwarcie ofert: nastąpi w dniu 25 marca 2021 roku o godzinie 12:30 w siedzibie 

Zamawiającego tj. w Sali konferencyjnej (Smyków 91, I piętro). Otwarcie ofert jest jawne. 

IX. Osobami uprawnionymi do kontaktu z Wykonawcami są: 

1)Józef-Ryszard Janus, inspektor budownictwa i gospodarki przestrzennej, tel./41/-37-39-184, 

e-mail:ryszard.janus@smykow.pl 

2)………………………………………………….. 
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X. Uwagi końcowe: 

1.Postępowanie prowadzone jest w ramach procedury dotyczącej udzielania zamówienia o 

wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 130 000 złotych. 

2.Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od zapytania bądź jego unieważnienie bez 

podania przyczyny. 

3.Zamawiający zastrzega sobie prawo podjęcia dodatkowych negocjacji. 

4.Wykonawcy uczestniczącemu w zapytaniu nie przysługują żadne roszczenia z tytułu 

odstąpienia przez Zamawiającego od zapytania albo jego unieważnienie. 

5.Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania w przypadku, gdy 

wpłynie tylko 1 oferta. 

6.Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę z 

punktu widzenia kryteriów przyjętych w niniejszym SIWZ. 

7.O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi Wykonawcę drogą 

elektroniczną. 

8.Umowa zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej 

specyfikacji oraz danych zawartych w ofercie. 

9.Postanowienia umowy zawarto w projekcie umowy, który stanowi Załącznik nr 2.  

10.Zaleca się wizję lokalną nieruchomości. 

XI. Załączniki 

1.Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy. 

2.Załącznik nr 2 – Projekt umowy. 

3.Skan mapy syt.-wys. 

XII. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO dla uczestników postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 

dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz  

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 

119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: 

1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Smyków (adres: 26- 212 

Smyków nr 91, telefon kontaktowy: /41/37-39-181). 

2.W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych może Pan/Pani kontaktować się z 

Inspektorem Ochrony Danych: Panią Pauliną Pawłowską, e-mail: iod@smykow.pl, tel. 

kontaktowy: /41/37-39-181 wew. 39. 

3.Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, e RODO w 

celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego; 

4.Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 

zostanie dokumentacja w tym instytucje i urzędy określone przepisami prawa, 
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5.Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres 4 lat od dnia zakończenia 

postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres 

przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 

6.W przypadku zamówień współfinansowanych ze środków pochodzących  

z budżetu Unii Europejskiej, Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres do lat 

10 zgodnie z przepisami dotyczącymi archiwizacji danych, określonych w wytycznych 

dotyczących danego projektu; 

7.W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane  

w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

8.Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana 

dotyczących jest warunkiem zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego; 

9.Posiada Pani/Pan: 

9.1.Na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 

9.2.Na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **; 

9.3.Na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania 

danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***; 

9.4.Prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 

Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 

RODO, 

10.Nie przysługuje Pani/Panu: 

10.1.W związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 

10.2.Prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

10.3.Na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, 

gdy podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 
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