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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 
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https://gminazebowice.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet 
                            e-mail: ug@zebowice.pl  

                            NIP 576- 15- 53- 241 

                            REGON 531413053 

 

 

 

zaprasza do złożenia oferty na: „Opracowanie Programu Funkcjonalno – Użytkowego 

(PFU) dla inwestycji polegającej na budowie 93 przydomowych oczyszczalni ścieków 

(POŚ) na terenie Gminy Zębowice” 

2. Przedmiot zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie Programu Funkcjonalno – Użytkowego (PFU) 

dla inwestycji polegającej na budowie 93 przydomowych oczyszczalni ścieków (POŚ) na 

terenie gminy Zębowice.  

 

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:  

1. Wykonanie PFU obejmuje obliczenie planowanych kosztów prac projektowych i robót 

budowlanych określonych w PFU oraz pozyskanie map zasadniczych (jeśli będą 

wymagane) 

2. Wykonana dokumentacja musi być kompletna, zgodna z obwiązującymi standardami 

oraz przepisami prawa obowiązującymi w tym zakresie. Dokumentacja będzie służyła 

do udzielenia zamówienia publicznego w formule ,,zaprojektuj i wybuduj" jako opis 

przedmiotu zamówienia i musi spełniać wymogi określone w ustawie Prawo zamówień 

publicznych, tj. nie może zawierać rozwiązań, które mogą w jakikolwiek sposób 

powodować naruszenie przez Zamawiającego przepisów Prawa zamówień publicznych, 

w szczególności nie mogą utrudniać uczciwej konkurencji, zawierać wskazania znaków 

towarowych, patentów lub pochodzenia, 
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3. W trakcie prowadzenia przez Zamawiającego postępowania o udzielenie zmówienia 

publicznego na zaprojektowanie i wykonanie robot budowlanych, Wykonawca 

zobowiązany będzie do udzielania odpowiedzi na pytania dotyczące Programu 

Funkcjonalno-Użytkowego w terminie nie dłuższym niż 2 dni robocze licząc od dnia ich 

przekazania Wykonawcy droga elektroniczną. 

4. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za zapoznanie się z należytą starannością  

z przedmiotem zamówienia, oraz uzyskanie wszelkich niezbędnych informacji odnośnie 

warunków i zobowiązań, które w jakikolwiek sposób mogą wpłynąć na wartość oferty 

lub realizacji zmówienia. 

5. Dokumentacja powinna być sporządzona w 2 egzemplarzach papierowych i w wersji 

elektronicznej na płcie CD zawierającej pliki w formacie PDF, DOX. 

6. PFU powinno zakładać wykonanie wszystkich oczyszczalni przydomowych w oparciu 

o tą samą technologię i jednakowe rozwiązania konstrukcyjne, z uwzględnieniem 

przepustowości zależnej od liczby mieszkańców nieruchomości. Dopuszczalne są różne 

sposoby odprowadzenia ścieków oczyszczonych uwarunkowane konkretnymi 

warunkami hydrogeologicznymi i terenowymi dla danej nieruchomości. Przewidziane 

rozwiązania mają zapewniać, że jakość ścieków oczyszczonych będzie odpowiadała 

wymogom wynikającym z obecnie obowiązujących norm i przepisów prawa dla danego 

typu oczyszczalni (oczyszczalnia biologiczna) 

7. Przedmiot zamówienia obejmuje opracowanie PFU (przedstawionego w formie 

graficznej i opisowej) zawierającego: 

a. Wytyczne funkcjonalno-użytkowe, 

b. Charakterystykę inwestycji z określeniem zapotrzebowania w zakresie 

infrastruktury technicznej, 

c. Planowane koszty prac projektowych oraz planowane koszty robót budowlanych 

stanowiące podstawę do określenia wartości zamówienia, którego przedmiotem jest 

zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych. 

8. Przedmiot zamówienia obejmuje pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją PFU. 

9. PFU będzie stanowiło załącznik do przeprowadzenia postępowania zamówienia 

publicznego z wykorzystaniem środków z programu Polski Ład. 

 

Warunkiem złożenia oferty jest odbycie przez Wykonawcę wizji lokalnej w obecności 

pracownika Urzędu Gminy Zębowice w miejscach planowanych lokalizacji POŚ. 

   

4. Termin realizacji zamówienia:  

    Od dnia podpisania umowy do  16 grudnia 2022 r.   

5. Termin złożenia oferty: 

ofertę należy złożyć  w formie elektronicznej  do dnia 20.10.2022 r. do godziny 11:00, a kod dostępu 

należy przesłać na nr tel. 883 242 911 do dnia 20.10.2022 r. do godziny 11:15  

6. Adres poczty elektronicznej na który należy złożyć ofertę:  ug@zebowice.pl  

7.  Sposób przygotowania oferty:  

− Oferta powinna zawierać stawkę cenową obejmującą wszystkie koszty związane  

z wykonaniem przedmiotu zamówienia; 

− 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 
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50Mb  należy ją zarchiwizować do ZIP ) . 

1. Oferty złożone po terminie oraz niekompletnie wypełnione nie będą rozpatrywane. 

2. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją 

ofertę. 

3. Nie dopuszcza się składanie ofert częściowych –– wszystkie rubryki musza być 

wypełnione. 

4. Nie dopuszcza się widełkowego podawania cen –– wszystkie ceny muszą być 

określone jednoznacznie. 

5. Wykonawcy, których oferty nie zostaną wybrane nie mogą zgłaszać żadnych 

roszczeń względem Gminy Zębowice z tytułu otrzymania niniejszego zapytania 

ofertowego oraz przygotowania i złożenia oferty na to zapytanie. 

6. W niniejszym zapytaniu ofertowym zawiadomienia oraz informacje Zamawiający  

i Wykonawcy przekazują drogą pisemną.  

7. O wyborze najkorzystniejszej oferty, oferenci zostaną powiadomieni pisemnie. 

8. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień 

dotyczących treści złożonych ofert. 

9. Wykonawca jest związany ofertą przez 30 dni od dnia upływu terminu do składania 

ofert. 

10. Zamawiający zastrzega możliwość niedokonania wyboru Wykonawcy, bez podania 

przyczyny. Z tego tytułu nie przysługuje żadne roszczenie wobec Zamawiającego. 

  

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

      O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają 

następujące warunki: 

- skierują do realizacji zamówienia osoby zdolne do wykonania zamówienia , tj. osobę        

posiadającą odpowiednie kwalifikacje zawodowe 

Zamawiający uzna w/w warunki za spełnione na podstawie złożonego przez 

Wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. 

 

Warunkiem złożenia oferty jest odbycie przez Wykonawcę wizji lokalnej  

w obecności pracownika Urzędu Gminy Zębowice w miejscach planowanych 

lokalizacji POŚ.   

 

9. Kryteria oceny ofert – najniższa cena: 

1. Przy wyborze zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami: 

Cena wykonania zamówienia - 100 % 

2. Cenę należy podać jako stawkę netto i brutto za wykonanie PFU dla 93 sztuk 

oczyszczalni. 

3. Cena ofertowa brutto podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty związane 

z wykonaniem przedmiotu zamówienia. 

4. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, w której zaproponowane zostanie 

najniższe wynagrodzenie brutto 

5. Cena brutto za 93 sztuki oczyszczalni będzie porównywana z innymi ofertami. 

6. Oferta najkorzystniejsza to oferta, która uzyska 100 % punktów.   

7. Obliczanie punktów dokonywane będzie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 



8. Ilość punktów dla kryterium „cena” Zamawiający obliczy wg wzoru:  

 

 𝐿𝑖𝑐𝑧𝑏𝑎 𝑝𝑢𝑛𝑘𝑡ó𝑤 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑦 =
cena oferty najniższej skalkulowanej brutto

cena oferty ocenianej brutto 
 × 100 pkt 

 

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

całkowitym wykonaniu zamówienia. 

11.  Osoby upoważnione do kontaktu z wykonawcami:  

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

- Anna Kurek, numer telefonu: 77/4216076 wew. 30  

Adres poczty elektronicznej : ug@zebowice.pl  

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

Załączony  formularz ofertowy wraz z wypełnionymi załącznikami od nr 3 oraz 4 

13.   Załączniki do zapytania ofertowego : 

1) Formularz ofertowy 

2) Klauzula informacyjna  

3) Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu  

4) Wykaz opracowanych dokumentacji PFU  

5) Potwierdzenie odbycia wizji lokalnej  

6) 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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