
Gmina Zębowice  

ul. Izydora Murka 2  

46 – 048 Zębowice  

NIP 576-15-53-241, 

 Regon 531413053 

Znak sprawy: SG.271.2.12.2022                                                     Zębowice, dnia 12.10.2022 r.  

                                                                               

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

                             Zamawiający: 

                            Gmina Zębowice 

                            w imieniu której występuje Wójt Gminy Zębowice – Waldemar Czaja  

                            ul. Izydora Murka 2 

                            46- 048 Zębowice  

                            tel. 77 42 16 076 

Strony internetowe:  www.zebowice.pl oraz www.zebowice.biuletyn.info.pl  

                            e-mail: ug@zebowice.pl  

                            NIP 576- 15- 53- 241 

                            REGON 531413053 

 

 

 

zaprasza do złożenia oferty na: „Wykonanie dokumentacji projektowej 

termomodernizacji i przebudowy budynku mieszkalnego w miejscowości Prusków” 

2. Przedmiot zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej termomodernizacji i 

przebudowy budynku mieszkalnego w miejscowości Prusków.  

Zakres prac który ma obejmować w/w dokumentacja dla przedmiotu zamówienia: 

1) inwentaryzacja budowlana; 

2) termomodernizacja ścian zewnętrznych oraz poddasza; 

3) wymiana stolarki okiennej i drzwiowej; 

4) wymiana instalacji c.o.; 

5) wykonanie instalacji elektrycznej; 

6) remont instalacji odgromowej; 

7) adaptacja pomieszczeń poddasza na lokale mieszkalne; 

8) wykonanie kosztorysu inwestorskiego oraz przedmiaru robót dla całości robót.  

Warunkiem złożenia oferty jest odbycie przez Wykonawcę wizji lokalnej  

w obecności pracownika Urzędu Gminy Zębowice w budynku mieszkalnym  

w miejscowości Prusków.   

  

3. Termin realizacji zamówienia: wykonanie zamówienia do  16 grudnia 2022 r.   

4. Termin złożenia oferty: 

ofertę należy złożyć  w formie elektronicznej  do dnia 19.10.2022 r. do godziny 11:00, a kod dostępu 

należy przesłać na nr tel. 883 242 911 do dnia 19.10.2022 r. do godziny 11:15  

http://www.zebowice.pl/
http://www.zebowice.biuletyn.info.pl/
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5. Adres poczty elektronicznej na który należy złożyć ofertę:  ug@zebowice.pl  

6.  Sposób przygotowania oferty:  

− Oferta powinna zawierać stawkę cenową obejmującą kompleksowe przygotowanie 

dokumentacji projektowej budynku mieszkalnego w m. Prusków, 

− ofertę należy sporządzić w formie elektronicznej, w języku polskim, 

− oferta powinna być złożona i podpisana na  formularzu ofertowym wraz z załącznikami. Następnie, 

zeskanowana do formatu pdf  i zaszyfrowana ( jeżeli  pojemność  dokumentów jest większa niż 

50Mb  należy ją zarchiwizować do ZIP ) . 

7.  Warunki udziału w postępowaniu, jakie będą wymagane od wykonawcy*: 

Zapoznanie się z zakresem prac w terenie, posiadanie sprzętu oraz kwalifikacji do należytego 

wykonania prac polegających na przygotowaniu dokumentacji projektowej. 

Zamawiający wymaga złożenia oferty po odbyciu przez wykonawcę wizji lokalnej  

w obecności pracownika Urzędu Gminy Zębowice  w budynku mieszkalnym w m. 

Prusków.  

Wykonawca posiada doświadczenie umożliwiające realizację zamówienia tzn. w okresie 

ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy -  w tym okresie, wykonał należycie prace polegające na 

przygotowaniu dokumentacji projektowej obejmującej termomodernizację wraz z 

przebudową budynku mieszkalnego.   

8. Kryteria oceny ofert: 

Cena wykonania zamówienia - 100 % 

9. Warunki płatności: płatności dokona się w terminie 30 dni od otrzymania faktury po 

całkowitym wykonaniu zamówienia. 

10.  Osoby upoważnione do kontaktu z wykonawcami:  

- Zdzisław Szuba, numer telefonu: 77/4216076 wew. 35  

Adres poczty elektronicznej : ug@zebowice.pl  

11.   Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają złożyć wykonawcy do oferty: 

Załączony  formularz ofertowy zawiera istotne dla zamówienia oświadczenia załącznik nr 3 oraz 4 

12.   Załączniki do zapytania ofertowego : 

1) Formularz ofertowy 

2) Klauzula informacyjna  

3) Wykaz wykonanych dokumentacji projektowych  

4) Potwierdzenie odbycia wizji lokalnej  

5) Projekt umowy   

                                                                                                                                Z up. Wójta                                                                                                             

                                                                                                                        /- /  Zdzisław Szuba  

                                                                                                             Zastępca Wójta Gminy Zębowice 
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*  - niepotrzebne skreślić 

 

PRZYGOTOWANIE I  SZYFROWANIE OFERT 

Złożenie oferty będzie wymagało od wykonawcy wykonania następujących czynności : 

1) podpisane przez wykonawcę ( lub osobę prawidłowo umocowaną do wykonywania 

czynności ) dokumenty oferty, należy zeskanować i nadać im format pdf, 

2) dokumenty w formacie pdf należy spakować do archiwum ZIP i zaszyfrować, 

3) spakowany i zaszyfrowany zestaw dokumentów należy przesłać do zamawiającego za 

pośrednictwem poczty elektronicznej na adres : ug@zebowice.pl przed upływem terminu 

składania ofert, 

4) w celu odszyfrowania przez zamawiającego złożonych dokumentów oferty, kod dostępu 

należy podać telefonicznie za pośrednictwem sms na numer podany w zapytaniu ofertowym 

lub telefonicznie na ten numer, 

5) kod dostępu do dokumentów oferty należy podać po upływie terminu składania ofert, ale 

przed ich otwarciem, 

6) jeżeli oferta będzie zawierała informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa  

w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, dokumenty te należy przesłać 

w oddzielnym pakiecie – wykonując czynności jak w ppkt. 1) – 5). 

 

Szyfrowanie ofert. 

W celu wykonania szyfrowania dokumentów składających się na ofertę należy wykonać 

następujące czynności : 

1) zaznaczyć pliki ( w formacie pdf z podpisem osoby uprawnionej ), 

2) kliknąć prawym przyciskiem myszki i wybrać z okna „Dodaj do archiwum” 

3) w nowym oknie z lewej strony wybrać format archiwum – zip, 

4) w tym samym oknie z prawej strony „szyfrowanie” wpisać hasło do  zaszyfrowania 

dokumentów i które należy podać Zamawiającemu – jak w pkt. 2 ppkt. 5, 

5) powtórzyć hasło, 

6) kliknąć OK. 

7) Dokument/dokumenty będą zaszyfrowane i pokazywać się będą w folderze ZIP. 
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