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Lutocin, dnia 04.01.2018r. 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 
na wykonanie zamówienia o wartości netto  do 30 000 EURO  

w niniejszym postępowaniu nie stosuje się przepisów ustawy Pzp (art. 4 pkt 8) 
 

 
ZAMAWIAJĄCY:    GMINA LUTOCIN, ul. Poniatowskiego 1, 09-317 Lutocin 

zaprasza do złożenia oferty na: 

1. Przedmiot zamówienia: 

„Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej dla zadania pn. Budowa dachu 

dwuspadowego bez poddasza użytkowego na obiekcie Zespołu Szkół w Lutocinie przy ulicy 

Szkolnej 14” 
   

Szczegółowy opis, w tym termin realizacji, warunki płatności, okres gwarancji, w załączeniu.  

 

2. Tryb postępowania: PISEMNE ROZEZNANIE RYNKU. 

Poniższą ofertę należy: 

a) złożyć do dnia 15 stycznia 2018r. do godziny 14:00 w siedzibie Zamawiającego: Urząd Gminy 
w Lutocinie, ul. Poniatowskiego 1, 09-317 Lutocin, pokój nr 6;  
 

b) składając ofertę pisemnie prosimy ją opakować w jednej kopercie zaadresowanej na adres 
Zamawiającego i opatrzonej napisem: „Oferta cenowa na: „Opracowanie dokumentacji projektowo 
kosztorysowej dla zadania pn. Budowa dachu dwuspadowego bez poddasza użytkowego na 
obiekcie Zespołu Szkół w Lutocinie przy ulicy Szkolnej 14”; 

 

c) szczegółowe informacje o sposobie prowadzenia postępowania znajdą Państwo w Urzędzie Gminy 
w Lutocinie ul. Poniatowskiego 1, 09-317 Lutocin, pokój nr 4 oraz na stronie internetowej urzędu pod 
adresem  http://lutocin.i-gmina.pl/przetargi-w-2018-roku. 

 

d) Wykonawcy zostaną poinformowani o dokonanym wyborze; wykonawca, który złoży ofertę 
najkorzystniejszą będzie zobowiązany do podpisania umowy w terminie 7 dni, od daty otrzymania 
informacji o wyborze oferty; 

 
e) kryterium decydującym o wyborze oferty jest cena - przy założeniu, że wykonawca złoży ofertę 

zawierającą przedmiot zamówienia zgodny z wymaganiami zamawiającego określonymi 
w niniejszym zapytaniu; 
 

f) Zamawiający zastrzega prawo unieważnienia postępowania. 
 

 
W imieniu Zamawiającego postępowanie prowadzi: Szczesiak Wioletta 

e-mail: ug_lutocin@poczta.onet.pl  
tel. 023 658-10-01 wew. 33,  fax: 023 658-10-02 
 
 
 

Wójt Gminy Lutocin 

           /-/  lek. wet. Ryszard Gałka 

…………………..……………………………. 
Podpis zamawiającego 
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ZAPYTANIE   OFERTOWE 
na udzielenie zamówienia o wartości szacunkowej do 30.000 euro pn.: 

 
 „Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej  

dla zadania pn. Budowa dachu dwuspadowego bez poddasza użytkowego  

na obiekcie Zespołu Szkół w Lutocinie przy ulicy Szkolnej 14” 

 

I. Nazwa Zamawiającego 

Wójt Gminy Lutocin  

 

II. Tryb postępowania  

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Lutocin z dnia 13 sierpnia 

2014 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych , których wartość nie 

przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 euro do stosowania w Urzędzie Gminy 

w Lutocinie. Do postępowania nie stosuje się przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 
 

III. Opis przedmiotu zamówienia 

1. Przedmiot zamówienia obejmuje opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej dla zadania 

pn. Budowa dachu dwuspadowego bez poddasza użytkowego na obiekcie Zespołu Szkół 

w Lutocinie przy ulicy Szkolnej 14.  

2. Opracowanie powinno zawierać: 

2.1. Kompletny projekt budowlany budowy dachu dotyczący robót budowlanych, montażu więźby 

dachowej, pokrycia dachowego, robót dekarskich oraz obróbki blacharskiej na podstawie 

uzyskanych przez Wykonawcę map do celów projektowych wraz z projektami wykonawczymi 

z podziałem na branże. 

2.2. Szczegółowy przedmiar robót - 4 egz.  (tzw. Kosztorys nakładczy). 

2.3. Kosztorys inwestorski   - 4 egz. 

2.4. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót    - 4 egz. 

2.5. Wersja elektroniczna całej dokumentacji. 

3. Dokumentacja projektowa winna być sporządzona w oparciu o obowiązujące przepisy prawne, 

w szczególności: 

3.1. Rozporządzenie 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 (Dz. U. z 2013 r. poz. 1129 z późn. 

zmianami) 

3.2. Rozporządzenia 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. z 2004 r. nr 130 poz. 1389) 

3.3. Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 

2012 roku w sprawie szczegółowego zakresu i form projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r. 

poz. 462 z późniejszymi zmianami) 

4. Uzyskanie opinii i uzgodnień projektów ze wszystkimi – prawem wymaganymi- instytucjami. 

5. Przygotowanie wniosku o pozwolenie  na budowę. 

6. Współpraca z Zamawiającym w zakresie wykonania zamówienia. 

7. Zamawiający - na wniosek - udostępni aktualną inwentaryzację budowlaną budynku.  
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IV. Termin wykonania zamówienia  

Realizacja zadania: najpóźniej do 28 lutego 2018 roku. 

Płatne w ciągu 14 dni od daty wpływu faktury do urzędu i po dokonaniu oceny formalnej zawartości 
złożonego wniosku o wydanie pozwolenia na budowę przez Starostwo Powiatowe w Żurominie.  

Wszelkie rozliczenia związane z realizacją  zadania dokonywane będą w złotych polskich [ PLN ]. 

 

V. Wymagania stawiane Wykonawcy  

1. Wykonawca winien sporządzić ofertę na wymaganym formularzu ofertowym – stanowiącym 

załącznik nr 1 do zapytania ofertowego; 

2. Jako wymagany załącznik do oferty Wykonawca winien załączyć:  

 podpisane oświadczenie o spełnieniu warunków - załącznik nr 2, 

 zaakceptowany przez podpisanie projekt umowy – załącznik nr 3,  
 

VI. Kryterium oceny ofert 

Przy wyborze oferty  Zamawiający kierował się będzie następującym kryterium; 

1. Cena 100 % - cena za wykonanie zamówienia jest ceną ryczałtową, dotyczy całego zakresu 

zamówienia w tym kosztów map, opinii i uzgodnień oraz nadzoru autorskiego w procesie realizacji 

zamówienia. 

2. Jeżeli ceny oferty będą przekraczały kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na 

realizację zamówienia, Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania Wykonawców, którzy 

złożyli oferty - do złożenia ofert dodatkowych. 

3. Zamawiający udzieli zamówienia Oferentowi, którego oferta będzie zawierała najniższą cenę brutto 

w porównaniu do innych złożonych  ofert. 

 

VII.  Miejsce i termin składania ofert 

1. Ofertę należy złożyć w terminie nieprzekraczalnym do 15 stycznia 2018 roku do godz. 14:00 

w sekretariacie Urzędu Gminy w Lutocinie.  

2. Ofertę należy złożyć na załączonym formularzu oferty. 

3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.  

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podawania przyczyn. 

5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość nie wybrania żadnej z ofert bez podania przyczyny. 
 

 

VIII. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione przy wyborze oferty w celu 

zawarcia umowy  

1. Zawiadomienie o wyborze oferty Zamawiający zamieści na stronie internetowej urzędu w zakładce 

dotyczącej zamówień publicznych oraz przekaże Oferentom. 

2. Z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę zostanie zawarta umowa.  

3. O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający zawiadomi Wykonawcę odrębnym pismem.  

4. Umowa zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszego 

zapytania oraz danych zawartych w ofercie. 

5. Istotne postanowienia umowy zawarto w projekcie umowy - załącznik nr 3 do zapytania.  

6. Zmiana umowy może nastąpić w sytuacji, gdy konieczność wprowadzenia takich zmian wynika 

z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od zawarcia umowy w bez podania przyczyny. 
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IX.  Kontakt z Zamawiającym, wyjaśnienia i zmiany  zapytania ofertowego 

Osoby upoważnione ze strony Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami: 

 Ryszard Dobiesz – Sekretarz  Gminy,  tel. (23) 6581001 w. 28 

 Wioletta Szczesiak, pokój 4, tel. (023) 6581001 w.33, e-mail: ug_lutocin@poczta.onet.pl 

 

X.  Załączniki do zapytania ofertowego: 

Załącznik nr 1  -  Formularz oferty 

Załącznik nr 2  -  Oświadczenie o spełnianiu warunków 

Załącznik nr 3  -  Projekt umowy 

 

 

 

 


