
 
 
 
 
 

RIiGK. 62.2018                                                                                   Bobowa, 25.11.2018 r. 

 

Zaproszenie do złożenia oferty 

w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na 

realizację zadania pn. 

Opracowanie dokumentacji projektowej , oraz  budowa wiatrołapu przy 

szkole podstawowej w Stróżnej - gm. Bobowa 

I. Nazwa oraz adres Zamawiającego 

Gmina Bobowa 

ul. Rynek 21, 38-350 Bobowa 

NIP 738-212-99-65       REGON 491892050   

II. Tryb udzielenia zamówienia 

Zamówienie o wartości szacunkowej nieprzekraczającej łącznej kwoty 30000 EURO 

udzielone zostanie na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.). 

III. Opis przedmiotu zamówienia 

Opracowanie dokumentacji projektowej , oraz  budowa wiatrołapu przy szkole 

podstawowej w Stróżnej - gm. Bobowa 

 

1 . Opracowanie dokumentacji projektowej  

1. Projekt zagospodarowania terenu  
2. Projekt budowlany branży architekt.i  konstrukcyjnej  
3. Szczegółowa specyfikacja techniczna  

 

Całość opracowań zgodna m/innymi z  „ Rozporządzeniem ministra infrastruktury z dnia 02 

09 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej , specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz Rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie 

Dokumentacja projektowa powinna być  opracowana w 4-ch egz.  
 
2. Budowa wiatrołapu  



 
 
 
 
 

 
Charakterystyka zadania : 

1. Wiatrołap powinien być dobudowany do części przedszkolnej obiektu szkoły na 

istniejącym podeście wejściowym do budynku . 

2. Konstrukcja wiatrołapu – stalowa 

3. Ściany stalowe z przeszkleniem  o powierzchni  co najmniej 75 % całkowitej 

powierzchni ścian  

4. Zadaszenie – płyty poliwęglanowe  o gr.  6 mm   na konstrukcji stalowej  

5. Drzwi – stalowe przeszklone  

6. Posadzka – istniejąca z kostki betonowej  

7. Wymiary wewnętrzne wiatrołapu  około   200 cm * 215 cm  

8. Szkło bezpieczne  

9. Układ rynnowo rurowy do odprowadzenia wody  

10. Niezbędne obróbki blacharskie  

11. Elementy stalowe ,malowane proszkowo w kolorze brązowym  

12. Dach bezbarwny lub brązowy  

13. Mocowanie w postaci kotew stalowych w istniejących elementach betonowych 

palisad  wejścia  

Ponadto należy przebudować podjazd dla osób niepełnosprawnych tak aby uzyskać  poziomą strefę 

szerokości . min 1,5 m  - przed wejściem , oraz spadek pochylni zgodny z normą tj max 6 %  

Do przebudowy podjazdu będzie możliwość wykorzystania istniejącej kostki ok 50 % .  

IV. Termin wykonania zamówienia 

Termin wykonania całości prac związanych z realizacją zadania upływa 31  grudnia 2019 

roku. 

V. Opis przygotowania oferty  

1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.  

2. Wszystkie dokumenty Wykonawcy składają w formie oryginału lub kopii poświadczonej 

za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.  

3. Oferta Wykonawcy winna być podpisana przez upoważnionego przedstawiciela 

Wykonawcy oraz zawierać nazwę Wykonawcy lub pieczątkę nagłówkową firmy.  

4. Pełnomocnictwo do podpisania oferty winno być dołączone do oferty w oryginale, o ile nie 

wynika z innych dokumentów załączonych do oferty.  

5. Oferta winna być przygotowana na Formularzu Oferty stanowiącym załącznik nr 1 do 

niniejszego zapytania ofertowego. Wszystkie pola i pozycje winny być wypełnione,                                   

a w szczególności musi zawierać wszystkie wymagane informacje i dane oraz odpowiedzi na 



 
 
 
 
 

wszystkie pytania. Nie dopuszcza się składania alternatywnych, co do treści i formy 

dokumentów.  

6. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie i opatrzone własnoręcznym podpisem 

osoby podpisującej ofertę. Poprawki cyfr i liczb należy pisać słownie.  

7. Do oferty pod rygorem jej odrzucenia należy załączyć: 

a) wypełniony formularz oferty - wg wzoru określonego w załączniku nr 1, 

b) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej , jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, 

c) parafowany projekt umowy -  stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zapytania 

ofertowego. 

VI. Miejsce i termin składania ofert 

Oferty należy składać do dnia: 29.11.2019 r. do godz. 10.00 w Urzędzie Miejskim w 

Bobowej, ul. Rynek 21, 38-350 Bobowa lub za pośrednictwem poczty na adres Urząd Miejski 

w Bobowej, ul. Rynek 21, 38-350 Bobowa z dopiskiem Oferta  – Opracowanie 

dokumentacji projektowej , oraz  budowa wiatrołapu przy szkole podstawowej w Stróżnej - 

gm. Bobowa 

Otwarcie ofert nastąpi  29.11.2019 r o godz. 10.30 w Urzędzie Miejskim w Bobowej . sala nr 

8  

VII. Zasady i tryb wyboru najkorzystniejszej oferty 

1. Zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie do szczegółowego 

rozpatrywania, jeżeli:  

1) oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszym zapytaniu 

ofertowym,  

2) z liczby i treści złożonych dokumentów wynika, że Wykonawca spełnia warunki formalne 

określone w niniejszym zapytaniu ofertowym,  

3) oferta została złożona w określonym przez Zamawiającego terminie,  

4) oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.  

2. Wybór oferty zostanie dokonany w oparciu o przyjęte w niniejszym postępowaniu 

kryterium najniższej ceny – 100%. 



 
 
 
 
 

3. W przypadku, gdy kwoty przedstawione w ofertach, przesłanych w odpowiedzi na 

zapytanie ofertowe będą wyższe od kwoty zabezpieczonej przez Zamawiającego na realizację 

niniejszego zamówienia, Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia 

postępowania. 

VIII. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 

Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadamia wszystkich 

Wykonawców, którzy złożyli oferty o wynikach postępowania. Przekazuje wybranemu 

Wykonawcy informację o wyborze jego oferty jako najkorzystniejszej. Informacja o wyborze 

najkorzystniejszej oferty zostanie również umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej 

strony internetowej Gminy Bobowa.  

IX. Informacja o formalnościach jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty                  

w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 

1. Po wyborze oferty Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, 

Zamawiający poinformuje go o miejscu i terminie podpisania umowy.  

2. Umowa w sprawie realizacji zamówienia zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień 

wynikających z treści niniejszego zapytania ofertowego oraz danych zawartych w ofercie.  

3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w 

sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą 

spośród pozostałych ofert.  

4. Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia (realizacji umowy) uzgadniane 

będą przez Zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy. W tym celu 

Wykonawca sporządzi po podpisaniu umowy wykaz telefonów kontaktowych i numerów 

faksów oraz innych ustaleń niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania 

zamówienia.  

5. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany będzie przed podpisaniem 

umowy o przekazanie Zamawiającemu kosztorysu ofertowego wraz z cenami jednostkowymi 

oaz stawką roboczogodziny, narzuty procentowe, zestawienia materiałów, sprzętu i robocizny 

wraz z ich cenami jednostkowymi.  




