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Kadzidło, dnia 02 listopada 2015 r.  
 
 
 

Zapytanie ofertowe 
na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla projektu pn. „Poprawa 

efektywności energetycznej poprzez termomodernizację budynku Zespołu Szkół w Chudku 
wraz z zamontowaniem pompy ciepła”. 

1. Zamawiający. 
Gmina Kadzidło 
ul. Targowa 4 
07-420 Kadzidło 
Tel.: 0-29 767 30 55  
Fax: 0-29 761 80 16  
e-mail: inwestycje @kadzidlo.pl 
 
2. Postanowienia ogólne. 
2.1. Niniejsze postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – 
Prawo zamówień publicznych zgodnie z art. 4 pkt. 8. 
 
3. Opis przedmiotu zamówienia. 
 
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla w/w 
inwestycji. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia zawiera poniższą problematykę: 
1. PB+W technologii źródła ciepła z pompą ciepła: 
1.1. inwentaryzacja budowlana na potrzeby technologii źródła ciepła 
1.2. zmiany budowlane na potrzeby źródła ciepła 
1.3. instalacja technologiczna źródła ciepła 
1.4. instalacja wodociągowo-kanalizacyjna na potrzeby źródła ciepła 
1.5. instalacja elektryczna na potrzeby źródła ciepła 
 
2. kosztorysy i specyfikacje – technologia źródła ciepła: 
2.1. kosztorys nakładczy na wykonanie technologii źródła ciepła 
2.2. kosztorys ofertowy na wykonanie technologii źródła ciepła 
2.3. przedmiar robót na wykonanie technologii źródła ciepła 
2.4. specyfikacja wykonania i odbioru robót budowlanych w zakresie wykonania technologii 
źródła ciepła 
 
3. PB+W instalacji ogrzewczej: 
3.1. inwentaryzacja budowlana na potrzeby instalacji ogrzewczej 
3.2. obliczenia strat ciepła 
3.3. obliczenia hydrauliczne 
3.4. instalacja ogrzewcza 
 
4. kosztorysy i specyfikacje: 
4.1. kosztorys nakładczy na wykonanie instalacji ogrzewczej 
4.2. kosztorys ofertowy na wykonanie instalacji ogrzewczej 
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4.3. przedmiar robót na wykonanie instalacji ogrzewczej 
4.4. specyfikacja wykonania i odbioru robót budowlanych w zakresie wykonania instalacji 
ogrzewczej 
 
5. PB termomodernizacji budynku z wymianą pokrycia dachowego: 
5.1. inwentaryzacja budowlana na potrzeby wykonania termomodernizacji 
5.2.projekt termomodernizacji budynku z wymianą pokrycia dachowego 
 
6. kosztorysy i specyfikacje - termomodernizacja budynku z wymianą pokrycia dachowego: 
6.1. kosztorys nakładczy na wykonanie termomodernizacji budynku 
6.2. kosztorys ofertowy na wykonanie termomodernizacji budynku 
6.3. przedmiar robót na wykonanie termomodernizacji budynku 
6.4. specyfikacja wykonania i odbioru robót budowlanych w zakresie wykonania 
termomodernizacji budynku 
7. projekt prac geologicznych na potrzeby odwiertów dolnego źródła do pompy ciepła 
8. wersja elektroniczna 
9. informacja bioz 
10. uzgodnienia rzeczoznawców ds. .p. poż. , sanepid, bhp 
Całość opracowań zgodna z Dz.U.94.89.414, (Ustawa Prawo Budowlane) i Dz.U.04.19.177, 
(Prawo Zamówień Publicznych). 
Koszt badań geotechnicznych (o ile stwierdzi się konieczność jej opracowania) oraz koszt 
przygotowania mapy geodezyjnej do celów projektowych pokrywa Zamawiający. 

 

4. Termin realizacji zamówienia: do dnia 5 kwietnia 2016 r. 
 
5. Warunki wymagane od wykonawców. 
O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 
5.1. są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymogami ustawowymi, 
5.2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, potencjał ekonomiczny i techniczny do 
wykonania zamówienia, 
5.3.posiadają lub dysponują osobami posiadającymi uprawnienia budowlane w zakresie 
robót budowlanych, sanitarnych i elektrycznych. 
 
6. Sposób przygotowania ofert; miejsce i termin ich składania: 
6.1. Oferty powinny zostać złożone w Urzędzie Gminy Kadzidło według wzoru oferty 
będącego załącznikiem do niniejszego zapytania w terminie do dnia 13 listopada 2015 r. do 
godz. 1600. 
6.2. Do oferty wykonawcy dołączają następujące dokumenty pod rygorem odrzucenia oferty: 
a) oświadczenie o spełnianiu warunków wzięcia udziału w postępowaniu, o których mowa  
w pkt 5 niniejszego zapytania - wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zapytania, 
b) pełnomocnictwo do złożenia oferty w niniejszym postępowaniu, jeśli wykonawca 
posługuje się w celu złożenia oferty pełnomocnikiem.  
6.3. Zamawiający zastrzega, iż w toku sprawdzania dokumentów, w przypadkach tego 
wymagających, będzie miał prawo żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści 
złożonych dokumentów i treści oferty, a także będzie miał prawo wezwać do uzupełnienia 
wymaganych dokumentów, jeśli nie zostaną one złożone lub będą zawierać błędy.  
7.4. Oferty należy przesłać lub złożyć w siedzibie Urzędu Gminy Kadzidło (sekretariat). 
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7. Kryteria oceny ofert: 
Cena brutto za całość zamówienia. Do realizacji zamówienia zostanie wybrany wykonawca, 
który zaoferuje najniższą cenę oraz spełni warunki wymienione w pkt. 5.  
 
8. Termin związania ofertą. 
Wykonawcy będą związani swoją ofertą przez 30 dni, licząc od upływu terminu składania 
ofert. 
 
9. Przesłanki odrzucenia ofert. 
Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli: 
a) jej treść nie będzie odpowiadać treści zapytania ofertowego, 
b) zostanie złożona przez wykonawcę, który nie spełnia warunków wymienionych w pkt. 5, 
c) zostanie złożona po terminie składania ofert, 
d) będzie nieważna na podstawie odrębnych przepisów. 
 
10. Informacja o wyborze oferty 
Wykonawcy, którzy złożą oferty w niniejszym postępowaniu zostaną powiadomieni o 
wyborze najkorzystniejszej oferty, a także o ofertach odrzuconych. Wykonawca, którego 
oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zostanie powiadomiony odrębnie o 
formalnościach niezbędnych do zawarcia umowy. 
 
 

 Podpisał 

 /-/ Dariusz Łukaszewski 

 Wójt Gminy Kadzidło 


