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PIB.K2.7.04.2021 ...                  ................................... Leszno, dnia 7 kwietnia 2021 roku 

 

 

 

Zapytanie ofertowe dla zamówienia publicznego 

o wartości nieprzekraczającej równowartości 130 000 PLN 

 

 

Do wszystkich zainteresowanych 

  

 

Zamawiający – Gminne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., w związku 

z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości 

nieprzekraczającej równowartości kwoty 130 000 PLN, zwraca się z prośbą 

o przedstawienie oferty cenowej na wykonanie zamówienia publicznego pn.:  

„Opracowanie dokumentacji projektowej dla kompleksu budynków mieszkalnych 

na wynajem przy ul. Jana Długosza w Lesznie” 

 

I. Opis przedmiotu zamówienia:  

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej 

dla inwestycji obejmującej budowę kompleksu budynków mieszkalnych na wynajem 

przy ul. Jana Długosza w Lesznie. 

2. Zakres zamówienia obejmuje opracowanie dokumentacji technicznej zawierającej 

przede wszystkim następujące elementy: 

1) koncepcję projektową zawierającą projekt zagospodarowania terenu oraz 

koncepcję architektoniczną wielorodzinnego budynku mieszkalnego (dopuszcza 

się budowę zespołu budynków mieszkalnych) wraz ze wstępnym kosztorysem 

szacunkowym, 

2) projekt budowlany pełno-branżowy, 

3) projekt zagospodarowania terenu, 

4) projekty wykonawcze wszystkich branż, 
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5) przedmiary robót (w formacie *.xls) w postaci tabelarycznego zestawienia 

rodzaju robót wraz ze szczegółowym wyliczeniem ich ilości, 

6) kosztorysy inwestorskie oraz kosztorysy ofertowe (w formacie *.xls) gotowe 

do wypełnienia przez potencjalnych wykonawców w postępowaniu 

przetargowym na wykonanie zadania (kosztorysy zostaną opracowane 

z możliwością podziału na etapy realizacyjne uzgodnione z Zamawiającym),  

7) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB). 

8) Zestawienie planowanych remontów dla projektowanej inwestycji wraz 

z kosztami (wg wartości teraźniejszej) w okresie 25 lat użytkowania – wg wzoru 

stanowiącego Załącznik nr 7  do niniejszego zapytania, 

9) Wypełniony druk wniosku o pozwolenie na budowę oraz przygotowanie 

kompletu załączników do tego wniosku. 

3. Dokumentacja powinna być opracowana zgodnie z następującymi wytycznymi: 

1) Teren inwestycji zlokalizowany jest przy ul. Kąkolewskiej pomiędzy ul. Jana 

Długosza a ul. Osiecką, oznaczony geodezyjnie jako działki:  

• 1/50 arkusz 36 o powierzchni 6696 m2, 

• 3/3 arkusz 38 o powierzchni 2925 m2, 

• 2/1 arkusz 38 o powierzchni 6829 m2. 

Zamawiajacy oświadcza, że dla w/w działek posiada prawo do dysponowania 

nieruchomością na cele budowlane. 

Teren inwestycji objęty jest miejscowymi planami zagospodarowania 

przestrzennego, dostępnymi na stronie internetowej: 

http://bip.leszno.pl/artykul/112/504/40-miejscowy-plan-zagospodarowania-

przestrzennego-w-rejonie-al-konstytucji-3-maja-oraz-ulic-kakolewskiej-i-

osieckiej-w-lesznie 

oraz 

http://bip.leszno.pl/artykul/112/502/39-miejscowy-plan-zagospodarowania-

przestrzennego-w-rejonie-ul-osieckiej-kakolewskiej-i-torow-pkp-w-lesznie  

2) Wykonawca uwzględni poniższe wytyczne do projektowania:  

a) Projekt powinien uwzględnić zachowanie w najwyższym stopniu 

istniejącego drzewostanu. 

b) Planowana powierzchnia użytkowa mieszkań 6400 – 8000 m2.   

c) Planowane wielkości mieszkań: 

− Jednopokojowe: 10%  

http://bip.leszno.pl/artykul/112/504/40-miejscowy-plan-zagospodarowania-przestrzennego-w-rejonie-al-konstytucji-3-maja-oraz-ulic-kakolewskiej-i-osieckiej-w-lesznie
http://bip.leszno.pl/artykul/112/504/40-miejscowy-plan-zagospodarowania-przestrzennego-w-rejonie-al-konstytucji-3-maja-oraz-ulic-kakolewskiej-i-osieckiej-w-lesznie
http://bip.leszno.pl/artykul/112/504/40-miejscowy-plan-zagospodarowania-przestrzennego-w-rejonie-al-konstytucji-3-maja-oraz-ulic-kakolewskiej-i-osieckiej-w-lesznie
http://bip.leszno.pl/artykul/112/502/39-miejscowy-plan-zagospodarowania-przestrzennego-w-rejonie-ul-osieckiej-kakolewskiej-i-torow-pkp-w-lesznie
http://bip.leszno.pl/artykul/112/502/39-miejscowy-plan-zagospodarowania-przestrzennego-w-rejonie-ul-osieckiej-kakolewskiej-i-torow-pkp-w-lesznie
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− Dwupokojowe małe: 25%  

− Dwupokojowe duże: 25%  

− Trzypokojowe małe: 25% 

− Trzypokojowe duże: 10%  

− Czteropokojowe: 5%.  

d) Średnia powierzchnia mieszkań: 50m2.  

e) Ilość mieszkań: 130 - 160 sztuk.   

f) Minimum 50% mieszkań winno posiadać balkon.  

g) Szacunkowy koszt inwestycji w przeliczeniu na m2 powierzchni mieszkalnej 

(z wyłączeniem kosztu gruntu) nie powinien przekroczyć 3500 zł netto. 

W przypadku przekroczenia wskazanej wartości odstępstwo 

od przedmiotowego zapisu należy uzgodnić z Zamawiającym. 

h) Wykończenie mieszkań:  

− podłoga: pokoje, korytarz – panele,  

− podłoga: kuchnia, łazienka, WC – płytki ceramiczne,  

− Ściany pokoje i korytarz – gips + farba biała, łazienka i WC – płytki 

ceramiczne.   

i) Wyposażenie mieszkań:  

− armatura łazienkowa: wanna lub/i prysznic, umywalka, muszla WC, 

baterie,  

− kuchnia: zlewozmywak, piekarnik elektryczny, płyta indukcyjna . 

j) Wentylacja mechaniczna.  

k) Ogrzewanie: istnieje możliwość zasilania obiektu/obiektów z sieci MPEC.  

l) Projekt budynków może również uwzględniać miejsca garażowe i windy 

osobowe. 

m) Łączna ilość miejsc parkingowych (z garażami) - preferowane 1,5 miejsca na 

mieszkanie. 

n) Plac zabaw dla dzieci. 

o) Zagospodarowanie terenu zieleni i mała architektura. 

4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia opisany został we wzorze umowy, 

który stanowi Załącznik nr 6 do niniejszego zapytania. 

5. Wykonawca wykona przedmiot zamówienia w sposób umożliwiający przeprowadzenie 

budowy kompleksu budynków mieszkalnych na wynajem w oparciu o wytyczne 

do projektowania zawarte w niniejszym zapytaniu ofertowym. Jednocześnie 
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Zamawiający informuje, że podstawowe dane do projektowania określone w zapytaniu 

mogą ulec zmianie w uzasadnionych przypadkach np. dla potrzeb maksymalnego 

dostosowania rozwiązania do istniejących warunków, kolizji z infrastrukturą techniczną, 

optymalizacji rozwiązań. 

6. Pozostałe kwestie związane z realizacją przedmiotu zamówienia zostały zawarte 

we wzorze umowy, który stanowi Załącznik nr 6 do niniejszego zapytania. 

 

II. Termin realizacji zamówienia:  

1. Wymagany termin wykonania przedmiotu zamówienia, rozumiany jako termin 

wykonania pełnej dokumentacji technicznej, o której mowa w pkt I niniejszego 

zapytania wraz z uzyskaniem na rzecz Zamawiającego wszystkich niezbędnych 

pozwoleń, uzgodnień i decyzji stanowiących załączniki do wniosku o pozwolenie 

na budowę ustala się na dzień 16.08.2021 r., z zastrzeżeniem ust. 2 i 3 poniżej. 

2. Koncepcję projektową wraz ze wstępnym kosztorysem szacunkowym Wykonawca 

wykona w terminie od dnia podpisania umowy do dnia 31.05.2021 r.  

3. Wykonawca przystąpi do opracowywania projektów budowlanych oraz wykonawczych 

dopiero po pisemnym zaakceptowaniu przez Zamawiającego koncepcji. 

 

III. Warunki Płatności:  

1. Należność za wykonane prace będzie regulowana przez Zamawiającego przelewem  

w terminie do 30 dni od daty otrzymania faktury z konta Zamawiającego na konto 

Wykonawcy wskazane w umowie.  

2. Pozostałe warunki płatności zostały określone w projekcie umowy stanowiącym 

Załącznik Nr 6 do niniejszego zapytania. 

 

IV. Kryteria oceny ofert, ich waga i sposób oceny:  

Najniższa cena ofertowa brutto -100%. 

Punkty w kryterium ceny ofertowej zostaną przyznane według następującego wzoru: 

Pktc = Cn/Cb x 100 [pkt] 

gdzie: 

Pktc  – oznacza punkty w kryterium „Najniższa cena ofertowa brutto”, 

Cn  – oznacza najniższą oferowaną cenę ofertową brutto, niepodlegającą odrzuceniu, 
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Cb  – oznacza cenę ofertową brutto badanej oferty.  

Przez „cenę ofertową” podlegającą ocenie Zamawiający rozumie całkowitą wartość brutto 

za wykonanie wszystkich elementów przedmiotu zamówienia, określoną w ofercie 

Wykonawcy. 

 

V. Opis sposobu przygotowania oferty:  

1. Oferta powinna być złożona w zamkniętym opakowaniu (kopercie) zabezpieczonym 

przed otwarciem, bez uszkodzenia, w sposób gwarantujący zachowanie jej poufności 

do czasu jej otwarcia. Na kopercie (opakowaniu) należy umieścić adres Zamawiającego, 

nazwę i adres Wykonawcy oraz napis:  

 

„Zapytanie ofertowe – znak sprawy: PIB.K2.7.04.2021 

„Opracowanie dokumentacji projektowej dla kompleksu budynków mieszkalnych  

na wynajem przy ul. Jana Długosza w Lesznie  

Nie otwierać przed dniem 15.04.2021 r. godz. 14.15” 

 

2. Oferta powinna być napisana w języku polskim, trwałą i czytelną techniką 

na formularzu ofertowym wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego 

zapytania. 

3. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania 

Wykonawcy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie 

oferty, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub w innym 

dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez 

upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy. 

4. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty, a w szczególności każde przerobienie, 

przekreślenie, uzupełnienie, nadpisanie, przesłonięcie korektorem, itp. muszą być 

parafowane własnoręcznie przez osoby podpisujące ofertę. 

5. Wykonawcy poniosą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.  

6. Zaleca się, aby wszystkie kartki oferty były ponumerowane, parafowane i spięte 

w sposób uniemożliwiający wypadnięcie jakiegokolwiek z dokumentów oferty. 

7. Podpisy Wykonawcy na ofercie, oświadczeniach i dokumentach muszą być złożone 

w sposób pozwalający zidentyfikować osobę podpisującą. Zaleca się opatrzenie 

podpisu pieczątką z imieniem i nazwiskiem osoby podpisującej. 



6 

 

8. Oferta oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający określił 

wzory w formie załączników do niniejszego zapytania ofertowego, winny być 

sporządzone zgodnie z tymi wzorami co do treści oraz opisu kolumn i wierszy. 

9. W przypadku nieprawidłowego opisania, zaadresowania lub zamknięcia opakowania 

oferty, Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za złe skierowanie oferty (przesyłki) 

i jej przedterminowe otwarcie. Oferta taka nie weźmie udziału w postępowaniu. 

10. W przypadku, gdyby oferta zawierała informacje, stanowiące tajemnicę 

przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, 

Wykonawca winien w sposób nie budzący wątpliwości, nie później niż w terminie 

składania ofert zastrzec, które informacje nie mogą być udostępniane oraz wykazać, 

iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Informacje te winny 

być umieszczone w osobnym, wewnętrznym opakowaniu, trwale ze sobą połączone 

i ponumerowane. Nie mogą stanowić tajemnicy przedsiębiorstwa informacje 

podawane do wiadomości podczas otwarcia ofert tj. informacje dotyczące nazwy 

przedsiębiorstwa, ceny, terminu wykonania zamówienia, gwarancji, warunków 

płatności – zawartych w ofercie. 

11. Każdy Wykonawca przedłoży tylko jedną ofertę, sam lub jako partner w konsorcjum. 

Wykonawca, który przedkłada lub partycypuje w więcej niż jednej ofercie spowoduje, 

że wszystkie oferty z udziałem tego Wykonawcy zostaną odrzucone. 

12. Nie podlega ocenie oferta złożona po terminie. 

13. Zamawiający poprawi w ofercie: 

a) oczywiste omyłki pisarskie, 

b) oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych 

dokonanych poprawek, 

c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z zapytaniem ofertowym 

niepowodujące istotnych zmian w treści oferty 

- niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta zostanie 

poprawiona. 

 

VI. Warunki udziału w postępowaniu: 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału 

w postępowaniu dotyczące:  

1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: 

Zamawiający nie określa warunku w powyższym zakresie. 
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2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, 

o ile wynika to z odrębnych przepisów: 

Zamawiający nie określa warunku w powyższym zakresie. 

3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej: 

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że jest 

ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 

związanej  z przedmiotem zamówienia, przy czym kwota ubezpieczenia nie może być 

niższa niż 200.000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych zero groszy). 

4. zdolności technicznej lub zawodowej: 

Wykonawca spełni warunek dotyczący zdolności zawodowej jeżeli wykaże, że: 

1) zrealizował w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, 

a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 

jedno zamówienie polegające na wykonaniu wielobranżowej dokumentacji 

projektowej budynku lub zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych, 

o łącznej powierzchni użytkowej minimum 5000 m2 wraz z projektem instalacji 

niezbędnych do funkcjonowania budynków, dla których uzyskane zostało 

pozwolenie na budowę. 

Na potwierdzenie wyżej opsianego warunku udziału w postępowaniu Wykonawca 

winien załączyć do oferty wykaz usług, według wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 

do niniejszego zapytania.  

2) do realizacji przedmiotowego zamówienia dysponuje: 

a) minimum jedną osobą pełniącą funkcję Projektanta  Głównego, posiadającą 

następujące doświadczenie zawodowe i kwalifikacje: 

• uprawienia budowlane do projektowania w specjalności 

architektonicznej bez ograniczeń, 

• minimum 5-letnie doświadczenie zawodowe w projektowaniu, 

w tym udział (jako autor lub współautor) w opracowaniu co najmniej 

jednej dokumentacji projektowej obejmującej swoim zakresem prace 

polegające na wykonaniu wielobranżowej dokumentacji projektowej 

budynku lub zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych, 

o łącznej powierzchni użytkowej minimum 5000 m2 wraz z projektem 

instalacji niezbędnych do funkcjonowania budynków, dla których 

uzyskane zostało pozwolenie na budowę. 
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b) minimum jedną osobą pełniącą funkcję Projektanta branży konstrukcyjno-

budowlanej, posiadającą następujące doświadczenie zawodowe 

i kwalifikacje: 

• uprawienia budowlane do projektowania w specjalności konstrukcyjno-

budowlanej bez ograniczeń, 

• minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe w projektowaniu 

c) minimum jedną osobą pełniącą funkcję Projektanta branży sanitarnej, 

posiadającą następujące doświadczenie zawodowe i kwalifikacje: 

• uprawienia budowlane do projektowania w specjalności sieci i instalacji 

wodociągowych, kanalizacyjnych, c.o. i gazowych bez ograniczeń,  

• minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe w projektowaniu 

d) minimum jedną osobą pełniącą funkcję Projektanta branży elektrycznej, 

posiadającą następujące doświadczenie zawodowe i kwalifikacje: 

• uprawienia budowlane do projektowania w specjalności sieci i instalacji 

elektrycznych bez ograniczeń, 

• minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe w projektowaniu, 

e) minimum jedną osobą pełniącą funkcję Projektanta branży drogowej, 

posiadającą następujące doświadczenie zawodowe i kwalifikacje: 

• uprawienia budowlane do projektowania w specjalności drogowej 

bez ograniczeń, 

• minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe w projektowaniu. 

Osoby te muszą posiadać aktualne zaświadczenie o przynależności do właściwej 

izby samorządu zawodowego oraz uprawnienia budowlane wymagane zgodnie 

z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r.  Prawo budowlane (t. j. Dz.U. z 2020 poz. 1333 ze 

zm.) lub uprawnienia uzyskane na podstawie przepisów obowiązujących przed 

wejściem w życie ustawy Prawo budowlane z 1994 r. lub równoważne uprawnienia 

uzyskane na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego i – jeżeli jest 

to wymagane – ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej.  

Osoby będące obywatelami krajów członkowskich Unii Europejskiej, a wskazane 

jako eksperci, od których wymagane są stosowne uprawnienia budowlane, powinny 

posiadać decyzję w sprawie uznania wymaganych kwalifikacji do wykonywania 

w Rzeczypospolitej Polskiej funkcji technicznych w budownictwie w zakresie 

przedmiotu niniejszego zamówienia – zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. 
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o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach 

członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. 2020 poz. 220 ze zm.). 

Na potwierdzenie wyżej opsianego warunku udziału w postępowaniu Wykonawca 

winien załączyć do oferty wykaz osób, według wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 

do niniejszego zapytania. 

  

VII. Poleganie na zasobach innego podmiotu.  

1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, 

w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego 

części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, 

niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.  

2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających 

zasoby składa wraz z ofertą zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby 

do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego 

zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca 

realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów 

(według wzoru stanowiącego Załącznik nr 8 do niniejszego zapytania.). 

3. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w pkt 2, 

winno potwierdzać, że stosunek łączący Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi 

zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz winno określać 

w szczególności:   

A. zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego 

zasoby; 

B. sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego 

zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu 

zamówienia; 

C. czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach 

którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału 

w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych 

lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 

4. Zamawiający ocenia czy udostępniane Wykonawcy przez podmioty udostępniające 

zasoby zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez 

Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, 

czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały 
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przewidziane względem Wykonawcy. 

5. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych 

lub doświadczenia Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów 

udostępniających zasoby, jeżeli podmioty te wykonują usługi, do realizacji których 

te zdolności są wymagane. 

6. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu udostepniającego zasoby 

nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu 

lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, 

aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego zastąpił ten podmiot 

innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki 

udziału w postępowaniu. 

7. UWAGA: Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się 

na zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie 

składania ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów 

udostępniających zasoby. 

8. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów 

udostępniających zasoby, przedstawia wraz z oświadczeniem, o którym mowa 

w Rozdziale VIII ust. 1, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, 

potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnienie 

warunków w postępowaniu, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego 

zasoby, na wzorze stanowiącym Załącznik nr 3 do niniejszego zapytania. 

 

VIII. Podstawy wykluczenia: 

1. Do ofert Wykonawca zobowiązany jest dołączyć: oświadczenie o niepodleganiu 

wykluczeniu oraz o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, którego wzór stanowi 

Załącznik Nr 2 do niniejszego zapytania. 

2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienia przez Wykonawców 

oświadczenie, o którym mowa w ust. 1 składa każdy z Wykonawców. 

 

IX. Oświadczenia i dokumenty, jakie winien Wykonawca załączyć do oferty: 

1) Formularz ofertowy (sporządzony na wzorze stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego 

zapytania),  

2) Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu oraz o spełnieniu warunków 

udziału w postępowaniu (Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania), 
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3) Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby (Załącznik nr 3 do niniejszego 

zapytania), 

4) Wykaz usług – Załącznik nr 4 do niniejszego zapytania; 

5) Wykaz osób – Załącznik nr 5  do niniejszego zapytania; 

6) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby (jeżeli dotyczy) – Załącznik nr 8  

do niniejszego zapytania.  

 

Oświadczenia należy złożyć w oryginale.  

Dokumenty mogą być przedstawione w formie oryginałów lub kopii poświadczonych 

„za zgodność z oryginałem” przez Wykonawcę lub upełnomocnionego przedstawiciela 

Wykonawcy. 

Uwaga! 

Przed podpisaniem umowy Wykonawca obowiązany będzie do przedłożenia aktualnego 

zaświadczenia o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego oraz kopii 

uprawnień budowlanych dla osób wskazanych w pkt VI.4.2). 

 

Jeśli umocowanie osoby podpisującej ofertę i załączniki nie wynika z dokumentów, 

Wykonawca obowiązany jest załączyć pełnomocnictwo dla tej osoby. Pełnomocnictwo 

musi być załączone w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez 

jego wystawcę bądź uwierzytelnione przez notariusza. Dla pełnomocnictwa tego, zgodnie 

art. 1 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t. j. Dz. U. z 2020, 

poz. 1546 ze zm.) nie jest wymagane uiszczenie opłaty. 

 

X. Miejsce i termin złożenia ofert: 

Ofertę cenową na wykonanie przedmiotowego zamówienia należy złożyć na piśmie  

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15.04.2021 r., do godziny 14:00 w siedzibie 

Zamawiającego tj.: Gminne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., 

ul. Leszczyńskich 42, 64 - 100 Leszno.  

 

UWAGA:  

Konsekwencje nieprawidłowego opisania, zaadresowania, zamknięcia opakowania 

oferty bądź złożenia jej w niewłaściwym miejscu tj. innym niż miejsce wskazane  
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w niniejszym zapytaniu obciążają Wykonawcę. Zamawiający nie ponosi 

odpowiedzialności za złe skierowanie oferty (przesyłki), jak również 

za jej przedterminowe otwarcie w sytuacji nieprawidłowego opisu opakowania 

oferty. 

 

 

XI. Miejsce i termin publicznego otwarcia ofert (adres, dzień i godzina): 

Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 15.04.2021 roku o godz. 14.15. w siedzibie 

Zamawiającego tj.: Gminne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., 

ul. Leszczyńskich 42, 64 - 100 Leszno 

 

XII.Opis sposobu obliczenia ceny: 

1. Wykonawca określi cenę oferty brutto, która stanowić będzie wynagrodzenie ryczałtowe 

(zgodnie z art. 632 Kodeksu Cywilnego) za realizację całości przedmiotu zamówienia.  

2. Cenę oferty należy podać w złotych polskich (PLN) cyfrowo i słownie z dokładnością 

do dwóch miejsc po przecinku.  

3. Cena ofertowa musi obejmować wszystkie koszty wykonania niniejszego zamówienia, 

wynikające z niniejszego zapytania ofertowego oraz postanowień zawartych we wzorze 

umowy. 

4. Cena oferty powinna być wyliczona w następujący sposób: 

1) Wykonawca określi cenę netto w formularzu ofertowym; 

2) Wykonawca poda stawkę VAT; 

3) Wykonawca obliczy wartość brutto przez dodanie do wartości netto należnej kwoty 

VAT. 

 

XIII. Inne niezbędne do przeprowadzenia postępowania informacje: 

1. Wykonawca może kontaktować się z Zamawiającym mailowo pod adresem: 

sekretariat@gtbs.leszno.pl . 

2. Z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta umowa o treści jak w Załączniku nr 6 

do niniejszego zapytania ofertowego. 

3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia przedmiotowego 

postępowania.  

4. Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy:  

mailto:sekretariat@gtbs.leszno.pl
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a) Wykonawcę, który złożył nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące  

mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania, 

b) Wykonawcę, który nie wykazał braku podstaw wykluczenia,  

c) Wykonawcę, który nie wykazał spełnienia warunków udziału w postępowaniu, 

określonych w niniejszym zapytaniu ofertowym.  

5. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 

6. Nie podlega ocenie oferta złożona po terminie składania ofert. 

7. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:  

a) jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego;  

b) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów 

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;  

c) Wykonawca nie wyraził zgody na przedłużenie terminu związania ofertą; 

d) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów. 

8. Zamawiający w postępowaniu bada złożone oferty pod kątem przesłanek odrzucenia, 

następnie dokonuje oceny ofert niepodlegających odrzuceniu pod kątem określonych 

w zapytaniu ofertowym kryteriów oceny ofert. Dalej Zamawiający bada, 

czy Wykonawca, którego oferta została wstępnie oceniona jako najkorzystniejsza, 

nie podlega wykluczeniu. 

9. Jeżeli Wykonawca, o którym mowa w ust. 9 powyżej, podlega wykluczeniu  

z postępowania, Zamawiający wyklucza tego Wykonawcę i dokonuje ponownej oceny 

ofert pod kątem określonych w zapytaniu ofertowym kryteriów oceny ofert. 

Zamawiający bada, czy oferta Wykonawcy, która w wyniku ponownej oceny ofert, 

została uznana za najkorzystniejszą, nie podlega wykluczeniu. 

10. Jeżeli Wykonawca, o którym mowa w ust. 9 powyżej, uchyla się od zawarcia umowy, 

Zamawiający może zbadać, czy nie podlega wykluczeniu Wykonawca, który złożył 

ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert. 

11. Zamawiający wykluczy z postepowania Wykonawcę, który w ofercie:  

− nie złożył oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu oraz o spełnieniu 

warunków udziału w postępowaniu,  

− nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że Wykonawca 

spełnia warunki udziału w postępowaniu,  

− nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa,  

− złożył oświadczenia lub dokumenty niekompletne lub zawierające błędy. 
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12. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą w niniejszym 

postępowaniu, złożył oświadczenia lub dokumenty które budzą wskazane przez 

Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wezwie Wykonawcę do udzielenia 

wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo udzielenia wyjaśnień 

oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie 

postępowania.  

13. Niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający zawiadomi 

wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty: 

1) o wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, 

siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, 

uzasadniając jej wybór oraz nazwy (firm) albo imiona i nazwiska, siedziby albo 

miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty a także 

punktację  przyznaną ofertom w każdym kryterium badania ofert i łączną 

punktację;  

2) Wykonawców, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie; 

3) Wykonawców, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, 

podając uzasadnienie.  

 

 

XIV. Klauzula RODO: 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) 

(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:  

1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminne Towarzystwo Budownictwa 

Społecznego Sp. z o.o. w Lesznie reprezentowane przez Wiesława Rafała  

Wilczkowiaka – Prezesa Zarządu,  z siedzibą przy ul. Leszczyńskich 42, 64-100 Leszno; 

2. dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych: Administrator wyznaczył 

Inspektora ochrony danych osobowych,  z którym można kontaktować się pod adresem 

e-mail: sekretariat@gtbs.leszno.pl; 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i c) RODO 

w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn.: 
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„Opracowanie dokumentacji projektowej dla kompleksu budynków mieszkalnych na 

wynajem przy ul. Jana Długosza w Lesznie”; 

4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym 

udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 

3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., 

poz. 2019 ze zm.), dalej „ustawa Pzp”;  

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji 

międzynarodowej; 

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, 

przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli 

czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas 

trwania umowy; 

7. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana 

dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, 

związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; 

konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;   

8. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane 

w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

9. posiada Pani/Pan: 

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana 

dotyczących; 

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych 

(skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień 

umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności 

protokołu oraz jego załączników); 

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa 

w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania 

w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków 

ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, 

lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa 

członkowskiego);   
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− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 

gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących 

narusza przepisy RODO, o której mowa w art. 77 RODO; 

10. nie przysługuje Pani/Panu: 

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych 

osobowych; 

− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych 

osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych 

jest art. 6 ust. 1 lit. b) i c) RODO. 

 

 

 

 

…………………………………………………… 

Kierownik Zamawiającego 

 

 

 

 

Załączniki: 

1. Formularz ofertowy; 

2. Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania; 

3. Oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu; 

4. Wykaz usług; 

5. Wykaz osób; 

6. Wzór umowy; 

7. Zestawienie planowanych remontów; 

8. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby. 
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