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Zapytania ofertowego na wykonanie analizy możliwości realizacji inwestycji 

budowy sali gimnastycznej z pracowniami lekcyjnymi dla  ZSP NR 4 w Łowiczu, 

na terenie działek o nr  2960/10, nr 2959/1 i  nr  2959/2  w  ramach zadania 

inwestycyjnego  pn.,, Budowa sali gimnastycznej dla  ZSP NR 4                                   

w Łowiczu”.   
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I. Zamawiający  

Powiat Łowicki 

ul. Stanisławskiego 30,  

99-400 Łowicz. 

 

II. Tryb udzielania zamówienia 

Szacunkowa wartość zamówienia nie przekracza 30.000 euro, w związku z tym udzielone 

zostanie bez stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych na podstawie przesłanki 

określonej w art. 4 pkt. 8 ww. aktu prawnego.  

  

III. Opis przedmiotu zamówienia  

Zamawiający zleca analizę możliwości realizacji  budynku średniej wielkości sali 
gimnastycznej z pracowniami lekcyjnymi dla ZSP NR 4 w Łowiczu na działkach o numerach 
ewidencyjnych: 2960/10, 2959/1, 2959/2. Mapa zasadnicza  w załączeniu Zał. nr 3. 
Wstępnie Zamawiający  planuje wybudować salę gimnastyczną z niezbędnym zapleczem 
sanitarnym, szatniami oraz  trzynastoma ( 13 ) pracowniami lekcyjnymi. Sala gimnastyczna 
nie może być usytułowana  pod salami lekcyjnymi ani nad nimi. Zamawiający planuje 
łącznik między nowo wybudowaną salą gimnastyczną a istniejącymi budynkami ZSP Nr 4. 

 
Na Wykonawcy przedmiotowego opracowania spoczywa obowiązek przygotowania  

koncepcji bryły budynku Sali gimnastycznej z usytuowaniem na mapie zasadniczej                    
oraz sprawdzenie zgodności planowanej inwestycji z: 

1. Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego,  
2. Prawem budowlanym, 
3. Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r.              

w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach                        
i placówkach (Dz.U. Nr 6 z dnia 22 stycznia 2003 r., poz. 69, 

4. Przepisami o Ochronie Przeciwpożarowej- opinia biegłego w zakresie p-poż. 
5. Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Dz.U. 2015 poz. 1422. 
I innymi wymaganymi przez prawo. 
 

Analizę wykonalności należy dostarczyć w trzech egzemplarzach w wersji pisemnej                  
oraz  w jednym egzemplarzu w wersji elektronicznej na płycie CD/DVD  (plik PDF, Microsoft 
Office) 
 

IV. Termin wykonania zamówienia 

1. Zamówienie należy zrealizować w terminie  do 6 tygodni od dnia podpisania umowy. 
 

V. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz sposobu dokonywania oceny 

spełniania tych warunków 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:  

- posiadają uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do projektowania                 

bez ograniczeń,  

- są wpisani na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, tzn. izby architektów 

lub izby inżynierów budownictwa, 
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-  posiadają doświadczenie tj. w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert 

wykonali należycie co najmniej  1  projekt budowy lub rozbudowy budynku  użyteczności 

publicznej lub mieszkaniowo-usługowej. 

 

 

VI. Wykaz dokumentów 

1. Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym, którego wzór stanowi załącznik nr 1. 

2. Dokument lub dokumenty, z których będzie wynikać uprawnienie do podpisania 

oferty, jeżeli zamawiający nie może uzyskać tej informacji z powszechnie dostępnych 

rejestrów internetowych, np. pełnomocnictwo (w formie oryginału lub kopii 

potwierdzonej za zgodność z oryginałem notarialnie). 

 Do oferty należy załączyć kopie dokumentów potwierdzające: 

1. uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej bez ograniczeń  

2. wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, tzn. izby 

architektów lub izby inżynierów budownictwa. 

3. referencje potwierdzające  doświadczenie zawodowe tj. w ciągu ostatnich 5 lat 

przed upływem terminu składania ofert wykonali należycie co najmniej                        

1  projekt budowy budynku  użyteczności publicznej. 

 

 

VII. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami 

Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest: 

Sławomir Błaszczyk  -  tel. (46) 830 00 94,  fax (46) 837 56 78. 

e-mail:  slawomir.blaszczyk@powiatlowicki.pl 

 

VIII. Opis sposobu oceny ofert 

1. Ocenie będą podlegały oferty zawierające wszystkie dokumenty wskazane w pkt. VI.            

oraz spełniające wymagania określone w Zapytaniu ofertowym. 

2. Jeżeli oferta nie będzie  spełniać wymogów określonych w Zapytaniu ofertowym, 

zamawiający nie będzie jej rozpatrywać. 

3. Wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający dokona w oparciu o kryterium określone 

w rozdziale XI. 

 

IX. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert 

1. Oferty należy składać w kancelarii Starostwa Powiatowego w Łowiczu  

przy ul. Stanisławskiego 30, 99 - 400 Łowicz, w kopertach z następującym oznaczeniem:                

,, Budowa sali gimnastycznej dla  ZSP NR 4  w Łowiczu”. "Nie otwierać                              

przed  17 sierpnia 2018 r. godz. 11.00”. 

Na kopercie należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy.  

2. Oferty będą podlegać rejestracji przez Zamawiającego. Każda przyjęta oferta zostanie 

opatrzona adnotacją określającą termin jej przyjęcia. Do czasu otwarcia ofert będą one 

przechowywane w sposób gwarantujący ich nienaruszalność. 

3. Termin składania ofert upływa  17 sierpnia  2018 r. do godz. 10.00. 

Oferty zostaną otwarte w dniu, w którym upływa termin składania ofert o godz.11.00  

w siedzibie Zamawiającego przy ul. Stanisławskiego 30a, 99-400 Łowicz (nowy budynek 

starostwa). 
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X. Opis sposobu obliczenia ceny oferty 

1. Wykonawca określi cenę w walucie krajowej (w zł). 

2. Ceny wszystkich elementów zamówienia powinny zawierać w sobie ewentualne upusty 

oferowane przez Wykonawcę.  

3. Cenę ofertową należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

4. Cena za wykonanie zamówienia jest ceną ryczałtową. Ofertowa cena powinna obejmować 

wynagrodzenie za wszystkie obowiązki przyszłego Wykonawcy, niezbędne do zrealizowania 

zamówienia. 

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz.U.2018.1025 t.j.  z dnia 2018.05.29) 

ten rodzaj wynagrodzenia określa w art. 632 następująco: 

§ 1. Jeżeli strony umówiły się o wynagrodzenie ryczałtowe, przyjmujący zamówienie nie 

może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można 

było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac. 

§ 2. Jeżeli jednak wskutek zmiany stosunków, której nie można było przewidzieć, wykonanie 

dzieła groziłoby przyjmującemu zamówienie rażącą stratą, sąd może podwyższyć ryczałt      

lub rozwiązać umowę. 

W związku z powyższym cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne 

do zrealizowania zamówienia. Wykonawca musi przewidzieć wszystkie okoliczności,      

które mogą wpłynąć na cenę zamówienia. W związku z powyższym zaleca się dokładną 

analizę dokumentacji stanowiącej załączniki do niniejszego zapytania oraz sprawdzenie 

warunków wykonania zamówienia w terenie. 

5. Za ustalenie ilości robót oraz za sposób przeprowadzenia na tej podstawie kalkulacji 

wynagrodzenia ryczałtowego odpowiada Wykonawca.  

 

XI. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierować przy wyborze oferty,      

wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny. 

Kryteria Znaczenie: 

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierować kryterium najniższej 

ceny o wadze 100%. 

 

XII. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty 

w celu udzielenia zamówienia  

1. Informację o dokonaniu wyboru Wykonawcy Zamawiający zamieści na stronie 

internetowej:  www.powiat.lowicz.pl ( Zamówienia publiczne, poniżej 30 000 EURO ). 

2. Zamawiający poinformuje Wykonawcę o terminie podpisania umowy. 

3. W przypadku gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się  od zawarcia 

umowy, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.  
 

XIII. Pozostałe informacje 

1. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może, przed upływem terminu 

składania ofert, zmienić zapytanie ofertowe. Zmienione zapytanie ofertowe 

Zamawiający umieści na stronie internetowej. 

2. Jeżeli w wyniku zmiany treści zapytania ofertowego jest niezbędny dodatkowy czas 

na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuża termin składania ofert. 

3. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od potencjalnych 

Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert i dokumentów. 

4. Oferty, które wpłynęły po terminie Zamawiający zwraca bez otwierania. 

http://www.powiat.lowicz.pl/
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5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zamknięcia postępowanie bez zawarcia 

umowy bez wskazania przyczyny. 

6. Zamawiający zamyka postępowanie bez zawarcia umowy w przypadku gdy: 

6.1. nie została złożona żadna oferta, 

6.2. cena oferty z najniższą ceną przewyższa kwotę jaką zamawiający może 

przeznaczyć na realizację zamówienia, 

6.3. zamawiający stwierdził zaistnienie istotnych okoliczności, których nie można 

było przewidzieć wcześniej, a których zaistnienie powoduje niemożność zawarcia 

ważnej umowy. 

7. Informację o zamknięciu postępowania bez zawarcia umowy Zamawiający umieści   

na internetowej www.lowickie.pl oraz przekaże e-mailem Wykonawcom, którzy złożyli 

oferty. 

8. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian zawartej umowy                  

pod warunkiem zawarcia przez obie jej strony pisemnego aneksu. 

 

Załączniki: 

1. Formularz oferty, 

2. Wzór umowy. 

3. Mapa sytuacyjna. 

4. Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych. 

 

 

Zatwierdzam 

 

STAROSTA ŁOWICKI 

/…/ 

Krzysztof Figat 

 

 


