
 

 
 

         Bochnia dnia 27.03.2020r. 

 

ZAPYTANIE  OFERTOWE 

Szanowni Państwo,  

zwracamy się z prośbą o przygotowanie oferty cenowej na Opracowanie dokumentacji na „Budowę 
wewnętrznej instalacji wentylacyjnej oraz rozbudowę wewnętrznej instalacji gazowej w budynku 
Zespołu Szkół nr 3 w Bochni w ramach modernizacji pracowni gastronomicznej w związku                         
z realizacją projektu pn. Centrum Kompetencji Zawodowych ścieżką indywidualnego rozwoju 
ucznia i nauczyciela” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-
2020. 
 

ZAMAWIAJĄCY: 

Powiat Bocheński 

Zarząd Powiatu w Bochni 

Ul. Kazimierza Wielkiego 31 

32-700 Bochnia, e-mail: powiat@bochnia.pl 

NIP 868-159-92-83 

w imieniu którego działa Zespół Szkół Nr 3 w Bochni  

reprezentowany przez Dyrektora Piotra Czekaja  

 

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
1. Przedmiotem zapytania jest zakup usługi polegającej na opracowaniu kompletnej dokumentacji 
projektowej wraz z niezbędnymi uzgodnieniami na „Budowę wewnętrznej instalacji wentylacyjnej 
oraz rozbudowę wewnętrznej instalacji gazowej w budynku Zespołu Szkół nr 3 w Bochni w ramach 
modernizacji pracowni gastronomicznej w związku z realizacją projektu pn. Centrum Kompetencji 
Zawodowych ścieżką indywidualnego rozwoju ucznia i nauczyciela” Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020. 
 
2. Zakres prac projektowych do wykonania: 
a) wykonanie dokumentacji budowlano–wykonawczej wraz z wnioskiem o wydanie pozwolenia na 
budowę, uzyskaniem niezbędnych warunków, uzgodnień i opinii, w zakresie budowy wewnętrznej 
instalacji wentylacyjnej oraz rozbudowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynku Zespołu Szkół 
nr 3 w Bochni w ramach modernizacji pracowni gastronomicznej w związku z realizacją projektu 
pn. Centrum Kompetencji Zawodowych ścieżką indywidualnego rozwoju ucznia i nauczyciela” 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020. 
b) wykonanie dokumentacji budowlano–wykonawczej wraz z uzgodnieniami branżowymi                   
w zakresie rozbudowy wewnętrznej instalacji elektrycznej (doprowadzenie instalacji elektrycznej 
do nowych punktów, założenie nowych punktów elektrycznych – gniazd 230V i 400V, (przy 
stanowiskach uczniowskich i w miejscu instalacji pieców konwekcyjnych w budynku Zespołu Szkół 
nr 3 w Bochni w ramach modernizacji pracowni gastronomicznej 
c) wykonanie dokumentacji budowlano–wykonawczej wraz z uzgodnieniami branżowymi                    
w zakresie rozbudowy wewnętrznej instalacji wodno-kanalizacyjnej do podłączenia 
zlewozmywaków przy stanowiskach uczniowskich w budynku Zespołu Szkół nr 3 w Bochni                 
w ramach modernizacji pracowni gastronomicznej 
d) opracowanie: kosztorysu inwestorskiego, przedmiaru robót, specyfikacji technicznej wykonania 
i odbioru robót, z uwzględnieniem pozostałych robót towarzyszących i niezbędnych do 
funkcjonowania pracowni gastronomicznej w tym: 

 Wymiany drzwi do pracowni 

 Wykonanie i montaż stalowych okapów wraz z rurami wentylacyjnymi i wentylatorami nad 

kuchniami gazowo – elektrycznymi. 

 Skucie starych płytek ściennych i podłogowych i położenie nowych 

 Przygotowanie i malowanie ścian i sufitu pracowni. 

 Dostawę i montaż elektrycznego ogrzewacza wody 150 l 



 

 
 

 Montaż/podłączenie urządzeń gastronomicznych do instalacji wod-kan., instalacji 

elektrycznej, instalacji gazowej, instalacji zgodnie z warunkami technicznymi oraz 

wymogami gwarancji i instrukcji m.in.: piece konwekcyjne, baterie, oświetlenie, kuchenki 

gazowo-elektryczne, zlewozmywaki, zmywarki, stoły i szafy gastronomiczne 

3. Szczegółowy opis przedmiotu zapytania: 
 

3.1 Dokumentacja winna zawierać optymalne rozwiązania technologiczne, konstrukcyjne, 
materiałowe i kosztowe oraz wszystkie niezbędne zestawienia, rysunki szczegółów i detali wraz     
z dokładnym opisem i podaniem wszystkich niezbędnych parametrów pozwalających na 
identyfikację materiałów, urządzeń oraz realizację zadania 
Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia:  

1) Wykonanie dokumentacji budowlano – wykonawczej wraz z wszelkimi wymaganymi 
przepisami prawa , zgodami, uzgodnieniami i opiniami, 

2) opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót,  
3) opracowanie szczegółowych kosztorysów inwestorskich oraz przedmiarów robót,  
4) opracowanie informacji BIOZ,  
5) opracowanie odpowiedzi na pytania Wykonawców na etapie postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego na roboty objęte dokumentacją będącą przedmiotem niniejszego 
zapytania,  

6) modyfikacja opracowań projektowych na etapie wykonywania robót budowlanych,  
7) pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją zadania. 

3.2  Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia określa niniejsze zapytanie ofertowe oraz opis 
przedmiotu zamówienia. Dokumentacja winna być wykonana zgodnie z zakresem przedmiotowym 
zadania, obowiązującymi przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej oraz zawierać 
wszystkie elementy z punktu widzenia celu, któremu ma służyć, a w szczególności winna posiadać 
niezbędne uzgodnienia.  
3.3  Całość opracowania należy przekazać Zamawiającemu w wersji papierowej i w edytowalnej 
wersji elektronicznej, dokumenty tekstowe doc. lub docx. lub tekstowo – graficzne – pdf, dokumenty 
zawierające informacje graficzne – pdf.  
a) Dokumentacja projektowa wykonana w 4 jednobrzmiących egzemplarzach w wersji papierowej 
oraz wersji elektronicznej na płycie CD, 
b) przedmiar i kosztorys inwestorski wykonany w 2 egz. w wersji papierowej oraz w wersji 
elektronicznej na płycie CD, oddzielnie dla branży remontowo-budowlanej i oddzielnie dla 
wyposażenia 
c) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót w 2 egz.  w wersji papierowej oraz w wersji 
elektronicznej na płycie CD, oddzielnie dla branży remontowo-budowlanej i oddzielnie dla 
wyposażenia. 
3.4 Projektant dostarczy Zamawiającemu dokumentację wraz z oświadczeniem o kompletności 
oraz zgodności z Umową, obowiązującymi przepisami i normami, stanowiącym integralną część 
dokumentacji projektowej. 
3.5 Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia w terminie przedmiotu zamówienia zgodnie              
z opisem zawartym niniejszym zapytaniu. 
3.6 Kosztorys inwestorski powinien być sporządzony w oparciu o Rozporządzenie Ministra 
Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określania metod i podstaw sporządzania 
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych 
kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym (Dz. U. Nr 130 
poz. 1389) w układzie zgodnym z układem pozycji cen jednostkowych wynikających z 
opracowanych Szczegółowych Specyfikacji Technicznych.  
3.7 Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych powinny być 
sporządzone na podstawie aktualnie obowiązujących norm. W każdej specyfikacji należy dokładnie 
określić roboty objęte daną specyfikacją. Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót 
Projektant opracuje na podstawie dokumentacji projektowej. Specyfikacja winna zawierać w 
szczególności zbiory wymagań, które są niezbędne do określenia standardu i jakości wykonania 
robót w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, właściwości wyrobów budowlanych oraz 
oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót. Zakres i sposób jej opracowania określa 



 

 
 

rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 02.09.2004 r w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 
programu funkcjonalno-użytkowego (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz.1129 z póź. zm.).  
4. Sposób wykonania Dokumentacji:  
4.1 Dokumentacja winna zostać wykonana w języku polskim, zgodnie z obowiązującymi 
przepisami prawa, normami technicznymi, zasadami wiedzy technicznej oraz powinna być 
opatrzona klauzulą o kompletności i przydatności z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.  
4.2 Dokumentacja winna zostać sporządzona i podpisana przez osobę posiadającą wymagane 
uprawnienia.  
4.3 W projektach budowlano-wykonawczych Projektant ujmie wszystkie roboty niezbędne do 
wykonawstwa robót i inne szczegółowe dane pozwalające na sprawdzenie poprawności jej 
wykonania.  
4.4 Informacje zawarte w Dokumentacji w zakresie technologii wykonania robót, doboru materiałów 
i urządzeń powinny określać przedmiot Umowy w sposób zgodny z ustawą Prawo Zamówień 
Publicznych oraz przepisów wykonawczych do tej ustawy.  
4.5 Dokumentacja posiadać będzie zaświadczenia o przynależności projektantów do Okręgowej 
Izby Inżynierów Budownictwa.  
5. Nadzór autorski 
Projektant sprawować będzie nadzór autorski w sposób i na zasadach określonych w ustawie 
Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 r., art. 20 ust. 1 pkt 4 ppkt a i ppkt b (Dz.U. z 2019 r. poz. 
1186 z późn. zm.), przy czym koszty sprawowania nadzoru autorskiego należy uwzględnić                   
w cenie oferty. 
Nadzór autorski obejmuje w szczególności: 

a) Stwierdzenie, w toku wykonywania robót budowlanych, zgodności ich realizacji                              
z  dokumentacją projektową, zgłoszeniem wykonania robót, Specyfikacją Techniczną 
Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) oraz zasadami wiedzy technicznej, 

b) Uzgadnianie możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do 
przewidzianych w dokumentacji projektowej, zgłoszonych przez kierownika budowy lub 
inspektorów nadzoru inwestorskiego, 

c) Czuwanie, by zakres wprowadzonych zmian nie spowodował istotnej zmiany 
zatwierdzonego projektu budowlanego, wymagającej uzyskania pozwolenia na budowę,    
a w przypadku konieczności wprowadzenia zmian istotnych przygotowanie dokumentacji 
zamiennej i wszelkich wystąpień do instytucji opiniujących i organu wydającego nowy  brak 
sprzeciwu organu do ponownego zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych                         
w ramach wynagrodzenia wpisanego w niniejszej umowie, 

d) Bieżące doradztwo Wykonawcy robót budowlanych we wszelkich sprawach związanych        
z realizacją inwestycji, 

e) Wyjaśnianie z Wykonawcą robót wątpliwości powstałych w toku realizacji robót, 
f) Sporządzanie dodatkowych szkiców objaśniających rozwiązania projektowe, jeśli sytuacja 

na budowie będzie tego wymagała, 
g) Udział w razie potrzeby w komisjach i naradach koordynacyjnych  i technicznych, 
h) Zapewnienie udziału przedstawicieli poszczególnych branż w sprawowaniu nadzoru 

autorskiego zgodnie ze specyfikacją przedmiotu zamówienia, 
i) Ocena wyników szczegółowych badań materiałów i konstrukcji w zakresie zgodności                 

z rozwiązaniami projektowymi, normami i innymi obowiązującymi przepisami prawa 
j) Niezwłoczne informowanie Zamawiającego i Wykonawcy robót budowlanych o wszelkich 

dostrzeżonych błędach w realizacji inwestycji, a w szczególności o powstałych w trakcie 
budowy rozbieżnościach z dokumentacją projektową, 

k) Dokonywanie stosownych zapisów na rysunkach wchodzących w skład dokumentacji 
projektowej. 
 

II. WYMAGANIA W STOSUNKU DO OFERENTA 
1. Dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia  

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy do realizacji zamówienia będą 
dysponować osobą, która posiada uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiednich 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtgmydsmzsgqzts
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtgmydsmzsgqzts


 

 
 

specjalnościach. Specjalności określone są zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. 
Prawo budowlane (Dz.U. z 2019 r. poz. 1186 z późn. zm.). 
Wykonawca potwierdzi spełnienie warunków, dołączając do oferty oświadczenie, że osoby które 
będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia oraz 
przynależą do Izby Inżynierów Budownictwa i posiadają wymagane ubezpieczenie od 
odpowiedzialności cywilnej.  

2. Dane Wykonawcy podane przy zawieraniu umowy  

Wykonawca będący podatnikiem VAT zobowiązany jest do wskazania numeru rachunku 

bankowego widniejącego na „białej liście podatników VAT” o której mowa w art. 96 b ustawy                              

z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (tj. Dz.U. z 2018 roku poz. 2174 z późn. zm.) 

oraz utrzymania tego rachunku do czasu upływu terminu płatności. W przypadku wskazania 

rachunku bankowego nie objętego wykazem lub wykreślenia rachunku z wykazu Zamawiający 

wstrzyma się z zapłatą do czasu wskazania przez Wykonawcę rachunku bankowego ujętego na 

białej liście podatników VAT bez obowiązku zapłaty odsetek.  

 

III. TERMIN REALIZACJI 
Przewidywany termin realizacji 60 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy. 
 
IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 
Oferent powinien złożyć ofertę w zamkniętej kopercie na formularzu załączonym do niniejszego 
zapytania. 
1. Oferta powinna zawierać następujące informacje:  
- pełną nazwę wykonawcy,  
- adres lub siedzibę wykonawcy, numer telefonu oraz numer NIP, 
- cenę oferty (brutto) przedstawionej w złotych polskich, do dwóch miejsc po przecinku, którą 
zamawiający będzie zobowiązany zapłacić wykonawcy za przedmiot zamówienia                                               
z uwzględnieniem podatku od towarów i usług VAT. Cena musi uwzględniać wykonanie wszystkich 
prac i czynności oraz zawierać wszelkie koszy związane z realizacją zamówienia oraz ma być 
niezmienna przez cały czas realizacji zamówienia,  
- termin płatności,  
2. Oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do występowania w obrocie 
prawnym w imieniu wykonawcy, przy czym podpis musi być czytelny lub opisany pieczęciami 
imiennymi.  
3. Oferta może być złożona na innym formularzach pod warunkiem, że jego treść będzie zgodna      
z treścią zawartą w załącznikach do niniejszego Zapytania Ofertowego.  
 
V. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT : 
Oferty można składać:  

a) osobiście w sekretariacie Zespołu Szkół NR 3 w Bochni,  
b) przesyłając pocztą (decyduje data otrzymania oferty) na adres: 

Zespołu Szkół NR 3 w Bochni  
Ul. Krakowska 20,  
32-700 Bochnia  

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z napisem: „dot: Zapytania ofertowego na 
opracowanie dokumentacji na „Budowę wewnętrznej instalacji wentylacyjnej oraz rozbudowę 
wewnętrznej instalacji gazowej w budynku Zespołu Szkół nr 3 w Bochni w ramach modernizacji 
pracowni gastronomicznej w związku z realizacją projektu pn. Centrum Kompetencji Zawodowych 
ścieżką indywidualnego rozwoju ucznia i nauczyciela” Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Małopolskiego 2014-2020.”. Termin składania ofert 03.04.2020 r. do godz. 15:00. 
 
1. Wybór oferty nastąpi w terminie nie późniejszym niż 10 dni od ostatecznego terminu 

składania ofert. 
2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. O terminowości dostarczenia decyduje 

data dotarcia oferty do Zamawiającego. 
3. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę. 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtgmydsmzsgqzts


 

 
 

4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących 
treści złożonych ofert. 

 
VI. Ocena ofert 
 Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów: 

1) Cena – 100%. 
 

VII. WYNIKI 
O wynikach i naborze najkorzystniejszej oferty poinformowany zostanie wybrany Oferent 
drogą mailową lub telefoniczną. 
 

VIII. Warunki płatności 
Przelew płatny w terminie 30 dni od daty przyjęcia prawidłowo wystawionej faktury VAT. 
Podstawą do przyjęcia FV będzie podpisany przez przedstawiciela Zamawiającego,  po 
zakończeniu i odbiorze robót  - Protokołu odbioru robót. 
 

IX. ZASTRZEŻENIA 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do: 

a) unieważnienia  postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego, jeżeli 
wszystkie oferty, które wpłynęły w danym postępowaniu były wadliwe i nie można usunąć 
ich wad, 
b) unieważnienia  postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego, jeżeli                
w toku postępowania ujawniono niemożliwą do usunięcia wadę postępowania 
uniemożliwiającą zawarcie zgodnej z Projektem umowy, 
c) zmiany zakresu zapytania cenowego jeżeli suma cen oferowanych przez Wykonawców 
przewyższy kwotę, jaką Zamawiający przewidział na sfinansowanie zakupów określonych 
w niniejszym zapytaniu ofertowym, 
d) zmiany terminu wykonania usługi, 
e) zastrzega sobie również możliwość negocjacji zakresu wykonania usługi z wybranym 
oferentem, jeżeli suma cen oferowanych przez wybranego Wykonawcę przewyższy kwotę, 
jaką Zamawiający przewidział na sfinansowanie zakupów określonych w niniejszym 
zapytaniu ofertowym, 
f) unieważnienie postępowania bez podania przyczyny. 
 
 

X. DODATKOWE INFORMACJE: 

w godz. 8:00 do 15:00 pon-pt, adres e-mail: zs3@powiat.bochnia.pl 
 

Do zapytania załączono: 

Poglądowy rzut pomieszczenia 

Formularz ofertowy 

Zdjęcia pracowni  

Wzór umowy 

 

 

Piotr Czekaj 

Dyrektor Szkoły 

 

mailto:zs3@powiat.bochnia.pl

