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             (pieczęć szkoły) 

 

znak:  ILO.1455.2018  Dębica, dn. 27.11.2018r. 

 

 

  

ZAPYTANIE OFERTOWE 

W TRYBIE ZAMÓWIENIA PONIŻEJ 30.000 EURO 

 
Powiat Dębicki zaprasza do złożenia oferty na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla             

I Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Władysława Jagiełły przy ulicy Słowackiego 9 w Dębicy zgodnie            

z ekspertyzą w zakresie ochrony przeciwpożarowej.  

 

I. Dane dotyczące Zamawiającego: 

 

Nabywca: 

Powiat Dębicki 

39-200 Dębica 

ul. Parkowa 28 

 

Odbiorca: 

I Liceum Ogólnokształcące im. Króla Władysława Jagiełły w Dębicy 

Adres: 39 – 200 Dębica, ul. Słowackiego 9 

Telefon/faks:14 6702616 

Adres e-mail: liceum@jagiello-debica.edu.pl 

Strona www: jagiello-debica.edu.pl. 
 

II. Tryb udzielenia zamówienia 

 

Zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. ustawy Prawo zamówień publicznych  

(t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 1986 ze zm.) wartość zamówienia nie przekracza równowartości 30.000 euro – nie 

stosuje się przepisów ustawy. 
 

III.   Rodzaj zamówienia:  

 

Kod CPV:  71220000-6 – Usługi projektowania architektonicznego 

                   71240000-2 – Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania 

                   71320000-7 – Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 

IV.   Opis przedmiotu zamówienia:  

 

Wymagania ogólne:  

 

1) sporządzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla I Liceum Ogólnokształcącego im. Króla 

Władysława Jagiełły przy ulicy Słowackiego 9 w Dębicy zgodnie z ekspertyzą w zakresie ochrony 

przeciwpożarowej – obiektu wpisanego do gminnej ewidencji zabytków.  

Rozwiązania zapewniające odpowiedni poziom bezpieczeństwa pożarowego pokazano  w ekspertyzie technicznej 

dotyczącej stanu ochrony przeciwpożarowej, w istniejącym budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. Króla 

Władysława Jagiełły w Dębicy w zakresie: 

a) wydzielenia bocznej klatki schodowej, jako odrębnej strefy pożarowej, ścianami o klasie REI120 i drzwiami  

o klasie E160Sa,  

b) wybudowania przy skrzydle szkoły od strony placu wewnętrznego, zewnętrznej stalowej klatki schodowej 

posiadającej biegi o szerokości 150 cm, 

c) zabezpieczenie konstrukcji stalowej wzmacniającej strop nad pomieszczeniem kawiarni do wymaganej klasy 

odporności ogniowej R60, 

d) zabezpieczenie drewnianej konstrukcji dachu do stopnia NRO, 

e) oddzielenie stref drzwiami pożarowymi,   

2) dokumentacja winna być opracowana zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 

2018r. poz. 1202 ze zm.), rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 



robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 1129), 

rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r.            

w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1935), 

rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw 

sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz 

planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. Nr 

130 z 2004 r. poz. 1389), 

3) mapy do celów projektowych,  

4) opracowanie projektu zagospodarowania działki wraz z niezbędnymi opiniami  

i uzgodnieniami – obiektu wpisanego do rejestru zabytków,  

5) projekt budowlany z uwzględnieniem z uwzględnieniem geotechnicznych warunków posadowienia obiektu 

budowlanego – w 5 egzemplarzach,  

6) opracowanie uzgodnionego projektu budowlanego wielobranżowego – w 4  egzemplarzach, 

7) opracowanie projektu wykonawczego  wielobranżowego – w 4 egzemplarzach,  

8) opracowanie przedmiaru robót – w 2 egzemplarzach + edytowalna wersja elektroniczna,  

9) opracowanie kosztorysu inwestorskiego – w 2 egzemplarzach + edytowalna wersja 

elektroniczna,   

10) opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót - w 2 egzemplarzach,  

11) opracowanie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 z 2003r., poz. 1126), 

12) konsultowanie z Zamawiającym na bieżąco rozwiązań projektowych w trakcie realizacji projektu, w tym 

dobór materiałów i technologii wykonania, 

13) uzyskanie przez Wykonawcę/Projektanta akceptacji Zamawiającego w przypadku konieczności 

wprowadzenia zmian do przedstawionego projektu wynikłych z zaleceń rzeczoznawców P.poż., PIP, Sanepid, 

konserwatora zabytków, które miałyby znaczny wpływ na koszty inwestycji,  

14) dokumentacja projektowa musi być zaopatrzona w wykaz opracowań oraz pisemne oświadczenie Jednostki 

Projektowej, że jest kompletna z punktu widzenia celu jakiemu ma służyć i pozwala na realizację zadania, 

15) dokumentacja musi być sprawdzona zgodnie z wymogami art. 20 ust. 1, ustawy Prawo budowlane, 

16) dokonanie wszelkich pomiarów, uzgodnień branżowych i administracyjnych, w tym: rzeczoznawcy ds. p.poż, 

konserwatora zabytków,  

17) wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej także w wersji elektronicznej, 

18) opracowana dokumentacja projektowo – kosztorysowa wykorzystana zostanie do udzielenia zamówienia 

publicznego na wykonanie robót budowlanych w postępowaniu realizowanym na podstawie przepisów 

ustawy Prawo zamówień publicznych. W związku z powyższym Projektant nie będzie wnosił żadnych 

roszczeń w związku z ewentualną  koniecznością przetwarzania, kopiowania, publikowania w internecie, 

uzupełniania, udzielania wyjaśnień do dokumentacji projektowo – kosztorysowej w przypadku powstania 

takiej konieczności w trakcie prowadzenia postępowania o zamówienie publiczne na roboty budowlane. 

Wykonawca będzie zobowiązany przenieść na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe dla 

przedmiotowego opracowania.  

 

V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY ICH 

SPEŁNIANIA 

 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału  

w postępowaniu określone przez Zamawiającego w zakresie: 

1. uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej: 

      Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca oświadczy, że posiada uprawnienia projektowe w zakresie 

obejmującym przedmiot zamówienia w zakresie: 

1) architektonicznym, 

2) konstrukcyjnym, 

3) instalacji elektrycznych, 

4) instalacji sanitarnych, 

2. zdolności technicznej lub zawodowej. 

Warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże się doświadczeniem min. 1 wykonanej równoważnej 

pracy polegającej na opracowaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy/przebudowy/rozbudowy 

budynku przynajmniej dwukondygnacyjnego o powierzchni użytkowej powyżej 1000 m2 wykonanej w okresie 

ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – 

w tym okresie, wraz z podaniem jej wartości, daty wykonania i podmiotów, na rzecz których usługa została 

wykonana oraz załączeniem dowodu (poświadczenia), że prace zostały wykonane lub są wykonywane należycie.  

 

VI. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie.  

 

Zamawiający dokona oceny ofert, które nie zostały odrzucone, na podstawie następujących kryteriów oceny ofert:  

 



Cena - 100%. 

 

Punkty za kryterium „cena” zostaną obliczone według wzoru: 

Cena oferty najtańszej / Cena badanej oferty x 100= liczba punktów. 

Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta z największą ilością punktów. 

 

VII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT. 

 

1. Ofertę należy składać do dnia 30.11.2018 r. do godz. 1500 w siedzibie Odbiorcy  

na adres: ul. Słowackiego 9, 39-200 Dębica, pokój nr 23 (Sekretariat szkoły). 

 

VIII. INFORMACJA NA TEMAT FORMY SKŁADANIA OFERT. 

 

1. Oferta musi być sporządzona czytelnie, w języku polskim i musi mieć formę pisemną, zgodnie z 

załączonym formularzem oferty stanowiącym załącznik do niniejszego zaproszenia. 

2. Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę lub osobę /osoby/ upoważnione. 

3. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na całość zamówienia. 

4. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Wykonawca. 

5. Wykonawca przedstawi ofertę zgodnie z postanowieniami niniejszego zapytania. Alternatywy nie będą 

brane pod uwagę. 

6. Wykonawca winien umieścić ofertę wraz z załącznikami w zamkniętej kopercie z napisem:  

Oferta na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej  

dla I Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Władysława Jagiełły przy ulicy Słowackiego 9 

 w Dębicy zgodnie z ekspertyzą w zakresie ochrony przeciwpożarowej.  

 

IX. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami, a także wskazanie osób 

uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami. 

 

1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawca przekazują pisemnie, 

faksem lub drogą elektroniczną (e-mail: info@powiatdebicki.pl ). 

2. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje 

faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich 

otrzymania. 

3. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcą: 

Wiesław Ostafin - Dyrektor 

X.  Termin wykonania zamówienia 

 

Termin realizacji zamówienia: do dnia  27.12.2018r. 

IX. Założenia do umowy.  

1. Cena oferty jest ceną ryczałtową w rozumieniu art. 632 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz. 

U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) i nie podlega zmianie w okresie realizacji  

i po jej zakończeniu, z zastrzeżeniem możliwości wyłączenia przez Zamawiającego części zakresu będącego 

przedmiotem umowy lub wstrzymania prac projektowych w trakcie realizacji. 

2. Kwota określona w ofercie zawiera wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy. 

3. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do 

żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ofercie. 

4. Rozliczenie nastąpi jedną fakturą płatną w terminie 14 dni po wykonaniu i protokolarnym bezusterkowym 

odbiorze przedmiotu zamówienia. 

 

Załączniki: 

 

1. Formularz: OFERTA. 

2. Druk: Wykaz wykonanych usług projektowych. 

3. Druk: Oświadczenie Wykonawcy, że posiada uprawnienia w zakresie obejmującym przedmiot zamówienia.  

4. Ekspertyza techniczna dotycząca stanu ochrony przeciwpożarowej, w istniejącym budynku I Liceum 

Ogólnokształcącego im. Króla Władysława Jagiełły w Dębicy.                                                            


