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Bytom Odrzański, 04 stycznia 2016 r. 
 
 

ZAPYTANIE OFERTOWE 
 

Przedmiot zamówienia:  
Dokumentacja projektowo-kosztorysowa dot. „Rewitalizacji bytomskiej 
starówki – zagospodarowanie urbanistyczne kwartałów zabudowy w otoczeniu 
rynku”. Zakres prac projektowych został określony w załączniku graficznym do 
niniejszego zapytania cenowego. Dokumentacja projektowa winna obejmować: 
dokumentację projektu budowlanego wraz z niezbędnymi uzgodnieniami, 
dokumentacja projektu wykonawczego, przedmiary robót budowlanych, 
kosztorysy inwestorskie, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, 
uzyskanie pozwolenia na budowę/lub zaświadczenie o nie wniesieniu sprzeciwu 
do zamiaru wykonania robót budowlanych, wersja elektroniczna dokumentacji 
projektowej. Ponadto w projektant będzie świadczył pomoc merytoryczną 
zamawiającemu w opracowywaniu specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia oraz będzie udzielał wyjaśnień w trakcie prowadzonego 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 

 
1.Zamawiający 
 
Nazwa: Gmina Bytom Odrzański 
Adres:    ul. Rynek 1 
                67-115 Bytom Odrzański 
 
strona internetowa: www.bytomodrzanski.pl 
 
adres do korespondencji:  Urząd Miejski 
                                                  ul. Rynek 1 
                                                  67-115 Bytom Odrzański 
Adres e-mail                          pp@bytomodrzanski.pl 
Faks                                         68/38-84-026 
godziny urzędowania:         poniedziałek – piątek 
                                                   poniedziałek od 8.00 do 16.00 
                                                   wtorek – czwartek 
                                                   od 7.00 do 15.00 
 
2. Opis przedmiotu zamówienia. 
2.1. „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dot. „Rewitalizacji 
bytomskiej starówki – zagospodarowanie urbanistyczne kwartałów zabudowy w 
otoczeniu rynku”. 
2.2. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia: 
Dokumentacja projektowo-kosztorysowa dot. „Rewitalizacji bytomskiej 
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starówki – zagospodarowanie urbanistyczne kwartałów zabudowy w otoczeniu 
rynku”. Zakres prac projektowych został określony w załączniku graficznym do 
niniejszego zapytania cenowego. Dokumentacja projektowa winna obejmować: 
dokumentację projektu budowlanego wraz z niezbędnymi uzgodnieniami, 
dokumentacja projektu wykonawczego, przedmiary robót budowlanych, 
kosztorysy inwestorskie, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, 
uzyskanie pozwolenia na budowę/lub zaświadczenie o nie wniesieniu sprzeciwu 
do zamiaru wykonania robót budowlanych, wersja elektroniczna dokumentacji 
projektowej. Ponadto w projektant będzie świadczył pomoc merytoryczną 
zamawiającemu  w opracowywaniu specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia oraz będzie udzielał wyjaśnień w trakcie prowadzonego 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.  
 
3.Termin realizacji zamówienia. 
Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia: Wykonawca określi w 
złożonej ofercie, nie dłuższy jednak niż do 31 grudnia 2016 r. tj. 11 m-cy od 
dnia podpisania umowy, obejmujący: 
- złożenie wniosków o ustalenie warunków zabudowy: 4 tygodnie od dnia 
podpisania umowy, 
- dokumentacja projektu budowlanego wraz z niezbędnymi uzgodnieniami oraz 
wypełnionymi wnioskami o zatwierdzenie projektu zgodnie z ustawą Prawo 
budowlane: 12 tygodni od dnia uzyskania decyzji o warunkach zabudowy, 
- dokumentacja projektu wykonawczego – 22 tygodnie od dnia uzyskania 
decyzji o warunkach zabudowy, 
- przedmiary robót, kosztorysy inwestorskie, specyfikacje techniczne wykonania 
i odbioru robót – 24 tygodnie od dnia uzyskania decyzji o warunkach zabudowy. 
 
4.Warunki udziału w postępowaniu. 
4.1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia może wziąć udział wykonawca, 
który wykaże, że wykonał w ostatnich trzech latach, licząc od upływu terminu 
składania ofert, co najmniej jedną usługę polegającą na wykonaniu 
dokumentacji projektowo-kosztorysowej dot. zagospodarowania terenów 
lub obiektów kubaturowych. 
4.2. Wykonawca zobowiązany jest wykazać spełnienie warunku, o którym 
mowa wyżej nie później niż na dzień składania ofert. 
4.3.Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie  
informacji zawartych w wykazie usług złożonym przez wykonawcę wraz 
z ofertą. 
 
5. Opis kryteriów wyboru oferty oraz sposób ich oceny. 
5.1.Zamawiający oceni jedynie te oferty, które nie zostaną odrzucone. 
5.2.Zamawiający wybierze ofertę kierując się następującymi kryteriami wyboru: 
- Cena – 90% 
Ocenie podlega cena brutto oferty. 
Liczba punktów, jaką można uzyskać w tym kryterium zostanie obliczona 
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zgodnie z wzorem: 
 
Liczba punktów oferty badanej = najniższa cena oferty 
                                                       --------------------------- x 90 
                                                         cena oferty badanej 

 
- Termin wykonania przedmiotu zamówienia – 10 % 

 
W przypadku, gdy Wykonawca zaoferuje termin wykonania przedmiotu 
umowy, dłuższy niż do 31.12.2016 r. tj. 11 m-cy od dnia podpisania umowy, 
wówczas Zamawiający, w celu obliczenia punktów przyjmie 11 m-cy – liczony 
wg poniższego wzoru: 
       Oferta z najniższą liczbą m-cy wykonania przedmiotu zamówienia 

Ilość punktów oferty badanej = ---------------------------------------------------  x 10 
liczba m-cy wykonania przedmiotu zamówienia oferty badanej, jednak 

nie dłuższy niż do 31.12.2016 r. tj. 11 m-cy od dnia podpisania umowy 

 
6.Sposób obliczenia ceny oferty. 
6.1.Cena musi uwzględniać wszystkie koszty niezbędne do wykonania 
przedmiotu zamówienia, w tym wynagrodzenie za przeniesienie autorskich praw 
majątkowych oraz prawa na wykonywanie zależnego majątkowego prawa 
autorskiego. Cena oferty stanowić będzie wynagrodzenie ryczałtowe. 
6.2.W formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego 
należy podać cenę netto, wartość podatku VAT – jeżeli dotyczy oraz cenę brutto 
za wykonanie przedmiotu zamówienia. 
6.3.Cena musi być wyrażona w złotych (PLN) i ewentualnie dodatkowo 
w groszach, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 
 
7.Opis sposobu przygotowania oferty. 
7.1. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej, w języku polskim. Każdy 
wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 
7.2.Oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do 
reprezentowania wykonawcy. Podpis winien zawierać czytelne imię i nazwisko 
bądź pieczątkę imienną oraz podpis lub parafę. W przypadku, gdy ofertę 
podpisuje osoba nieuprawniona do reprezentacji wykonawcy na podstawie 
załączonych dokumentów, do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo. 
7.3.Ofertę należy złożyć na formularzu oferty, którego wzór stanowi załącznik 
nr 1 do zapytania ofertowego. 
 
7.4.Do oferty należy załączyć: 
 
a) pełnomocnictwo, o ile umocowanie prawne do reprezentacji wykonawcy nie 
wynika z przepisów prawa lub dokumentów rejestrowych, 
UWAGA:  Pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale lub notarialnie 
poświadczonej kopii, 
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b) wykaz usług wykonywanych w okresie ostatnich trzech lat polegających na 
wykonaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej dot. zagospodarowania 
terenów lub obiektów kubaturowych – wzór wykazu stanowi załącznik nr 2 
do zapytania ofertowego. Należy wykazać spełnienie warunku, o którym mowa 
w pkt 4.1. zapytania ofertowego. 
 
c) dowody określające, że wykazane usługi zostały wykonane w sposób 
należyty – dowodami, o których mowa powyżej, są: poświadczenie 
zamawiającego (referencje), inne dokumenty – jeżeli z uzasadnionych przyczyn 
o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać 
poświadczenia, o którym mowa wyżej. 
 
8.Opis sposobu udzielania wyjaśnień dotyczących treści zapytania 
ofertowego. 
8.1.Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące 
zapytania ofertowego. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, jednak nie 
później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że 
wniosek o wyjaśnienie treści wpłynął do zamawiającego nie później niż do 
końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składnia ofert. 
8.2.Teść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający zamieszcza na stronie 
internetowej www.bip.bytomodrzanski.pl w zakładce zamówienia publiczne do 
30.000 euro. 
 
9.Miejsce i termin składania ofert 
9.1.Ofertę należy złożyć w sekretariacie (pokój nr 6) Urzędu Miejskiego, ul. 
Rynek 1 w Bytomiu Odrzańskim lub przesłać na adres zamawiającego 
w terminie do 14 stycznia 2016 r. do godziny 11:00. Ofertę złożoną po 
terminie zwraca się wykonawcy bez otwierania. 
9.2.Za termin złożenia oferty uważa się termin jej złożenia w siedzibie 
zamawiającego. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za stan oraz termin 
dostarczenia oferty przesłanej przez wykonawców drogą pocztową. 
9.3.Ofertę należy złożyć w zaklejonej kopercie opatrzonej napisem „Zapytanie 
ofertowe na „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dot. 
„Rewitalizacji bytomskiej starówki – zagospodarowanie urbanistyczne 
kwartałów zabudowy w otoczeniu rynku” oraz napisem „NIE OTWIERAĆ 
przed upływem terminu składania ofert. 
 
9.4.Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bytomiu 
Odrzańskim, ul. Rynek 1 (sala konferencyjna) w dniu 14 stycznia 2016 r. 
o godz. 11.30. Otwarcie ofert jest jawne. 
 
10.Badanie i wybór oferty 
10.1. Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane. 
10.2. W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców 
wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert i dokumentów potwierdzających 
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spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz ich uzupełnienia. 
10.3.Zamawiajacy odrzuca ofertę jeżeli: 
a) wykonawca nie spełnia warunków udziału w postępowaniu, 
b) jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego, 
c) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów 
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, 
e) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów. 
10.4.Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada 
wszystkim wymaganiom określonym w niniejszym zapytaniu ofertowym 
i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru. 
10.5.Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający 
jednocześnie zawiadomi wykonawców, którzy złożyli oferty o wyborze 
najkorzystniejszej oferty, podając nazwę, siedzibę i adres wykonawcy, którego  
ofertę wybrano wraz z uzasadnieniem, a także informacje o ofertach, które 
zostały odrzucone wraz z uzasadnieniem. Niezwłocznie po wyborze 
najkorzystniejszej oferty zamawiający zamieści informacje, o których mowa 
powyżej na stronie internetowej www.bip.bytomodrzanski.pl w zakładce 
zamówienia publiczne do 30.000 euro. 
10.6.Zamawiający niezwłocznie zawiadomi wybranego wykonawcę o miejscu 
i terminie zawarcia umowy. 
10.7.Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia 
umowy w sprawie zamówienia publicznego, zamawiający może wybrać kolejną 
ofertę pośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania 
i oceny. 
10.8.Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z udzielenia zamówienia 
bez wyboru którejkolwiek ze złożonych ofert lub nieważnienia postępowania. 
 
11.Unieważnienie postępowania 
Zamawiający zastrzega unieważnienie postępowania zgodnie z art. 701 §3 
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. z 2014 r., poz. 121 
ze zm.). 
 
 
 
Załączniki: 
1.Formularz oferty 
2.Wykaz usług 
3.Załącznik graficzny 
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Załącznik Nr 1 
 
9.Treść oferty: 
 
9.1.nazwa wykonawcy: 
 
9.2.adres wykonawcy ............................................................................................  
 
9.3.NIP  ..................................................................................................................  
 
9.4.Regon ..............................................................................................................  
 
9.5.Nr rachunku bankowego……………………………………………………. 
 
9.6.Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za: Cenę netto  ........................ zł. 
(słownie złotych) 
 
Podatek VAT.......................zł (słownie złotych  ...................................................) 

 
Cenę brutto ................................ zł (słownie złotych………… .............................. ) 

 
9.7.Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie 
wnoszę do niego zastrzeżeń. 
 
9.8.Termin realizacji 
zamówienia…………………………………….......……………………..…......... 
 
9.9.Okres 
gwarancji…………………………………………………………………...……… 
 
9.10.Potwierdzam termin realizacji zamówienia do dnia ………….....……….... 
 
9.11.Wyrażam zgodę na warunki płatności określone w zapytaniu cenowym. 
 

 
………………………………… dnia........................... 

 
 
 
 

………………………………………………….. 
podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej 

pieczątka wykonawcy 
 *niepotrzebne skreślić  
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Załącznik Nr 2 

Czytelna nazwa i adres 
(pieczęć) wykonawcy 
 
 

Wykaz wykonywanych usług 
 

Przystępując do postępowania w sprawie zapytania ofertowego na: 
„Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dot. „Rewitalizacji 
bytomskiej starówki – zagospodarowanie urbanistyczne kwartałów zabudowy 
w otoczeniu rynku” przedstawiam wykaz wykonywanych usług: 
 
 
 

Lp. 
 

Przedmiot zamówienia (zakres) Wartość usług 
wykonanych przez 

Wykonawcę 

Termin realizacji ( 
rok rozpoczęcia oraz 

zakończenia) 

Nazwa i adres 
podmiotu, na rzecz 

którego usługi zostały 
wykonane 

  
 
 
 
 

   

 
 
UWAGA:  Należy załączyć dowody, określające czy usługi zostały wykonane 
w sposób należyty. 

 

 

 

 

 

 

 

Data Imię i nazwisko osób/osoby uprawnionej do 

reprezentowania wykonawcy 

Podpis osób/osoby uprawnionej do 

reprezentowania wykonawcy 

 

 

  

 

 


