
ZAPYTANIE OFERTOWE 
Wójt Gminy Złotów 

wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia  

o wartości poniżej 30.000,00 euro na wykonanie usług: 

„Wykonanie dokumentacji techniczno-budowlanej termomodernizacji oraz 

modernizacji oświetlenia wewnętrznego budynku Zespołu Szkół nr 2 w 

Świętej ” 

i 

 zaprasza do złożenia oferty 
Do prowadzonego postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 

2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r.  poz. 907, ze zmianami) – art.4 pkt 

8 ustawy. 

 

1. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie dokumentacji techniczno-budowlanej dla 

robót termomodernizacyjnych określonych audytem energetycznym, w tym: 

- wymiana okien – 687,07 m
2
 (179 szt.),  

- ocieplenie stropu poddasza – 1112,56 m
2
, 

- ocieplenie stropodachu wentylowanego – 301,36 m
2
, 

- wymiana drzwi zewnętrznych – 46,03 
m

 (9 szt.), 

- ocieplenie ścian zewnętrznych – 2995,75 m
2
, 

- ocieplenie dachu sali gimnastycznej – 888,07 m
2
, 

- modernizacja instalacji grzewczej. 

 Zamówienie obejmuje również wykonanie projektu budowlanego dla robót określonych 

audytem modernizacji oświetlenia wewnętrznego (wymiana 1028 świetlówek i żarówek) i 

montażu instalacji fotowoltanicznej o mocy 4,95 kW..  

2. Szczegółowy zakres opracowania dokumentacji obejmuje: 

a/ opracowanie projektu budowlano-wykonawczego (obejmującego wszystkie branże – 

niezbędne do uzyskania pozwolenia na budowę/zgłoszenia) wymaganego przepisami Prawa 

Budowlanego i spełniającego wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Transportu, 

Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 

formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2012 r., poz.462) ( w tym informacja BIOZ), wraz z 

opisami i rysunkami niezbędnymi do realizacji robót– w ilości 5 egzemplarzy wraz z wersją 

elektroniczną. 

b/ opracowanie przedmiarów robót  zgodnie z § 6 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 

dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. nr 202, poz. 2072) – w ilości 2 egzemplarzy, 

c/ kosztorysy inwestorskie opracowane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 

dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia 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 ilości 2 egzemplarzy, 

d/ opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót zgodnie z 

rozporządzeniem Ministra Infrastruktury  z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru 

robót oraz programu funkcjonalno użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 z późn. zm.) – 2 

egz. 



Zamawiający posiada audyt energetyczny oraz audyt modernizacji oświetlenia wewnętrznego 

dla budynku Zespołu Szkół nr 2 w Świętej 

 

Powyższa dokumentacja posłuży zamawiającemu do przeprowadzenia postępowania o 

udzielenie zamówienia na roboty budowlane, zgodnie z przepisami ustawy Prawo 

zamówień publicznych. W związku z tym, iż dokumentacja jest również opisem 

przedmiotu zamówienia, należy ją sporządzić zgodnie z art. 29 -31 ustawy jw. 

Zamawiający wymaga sporządzenia projektów budowlano wykonawczych, 

dokumentacji kosztorysowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 

również w wersji elektronicznej, która zostanie przekazana zamawiającemu na płycie 

CD. 

 
2. Wymagany termin realizacji zamówienia:   do 29 lutego 2016 r. 

 

3.Cena oferty ma charakter ryczałtu, którego definicję określa art. 632 Kodeksu cywilnego. 

Do ceny netto należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23%. 

Wskazanym jest, aby przed złożeniem oferty, Wykonawca przeprowadził wizję lokalną w 

celu oceny, na własną odpowiedzialność, wszelkich czynników wpływających na 

przygotowanie oferty i określenie ceny ryczałtowej. 

 

4. Osoba uprawniona do porozumiewania się  wykonawcami:  

    Marek Jarząbek –  tel. 67 263 53 05 

 

5. Oferty należy składać w Urzędzie Gminy w Złotowie w terminie do 15.01.2016 r. do godz. 

11
00

  w pokoju nr 1 (sekretariat). 

Zamawiający dopuszcza składanie ofert faksem – nr 67 263 53 05 lub drogą 

elektroniczną: zlotow@gminazlotow.pl. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


