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ZAPYTANIE OFERTOWE 

 
 

Sulechowskie Przedsiębiorstwo Komunalne „SuPeKom” Sp. z o.o. w Sulechowie zwraca się 
z prośbą o złoŜenie oferty cenowej na opracowanie dokumentacji projektowej oraz specyfikacji 
technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych dla zadania: „Modernizacja elewacji biurowca 
znajdującego się przy ul. Poznańskiej 18 w Sulechowie”.  
 

1. Szczegółowy zakres opracowania: 
1. dokumentacja projektowa dla ww. zadania, dla którego nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia 

na budowę powinna zawierać w szczególności: 
− plany, rysunki lub inne dokumenty umoŜliwiające jednoznaczne określenie rodzaju i zakresu 

robót budowlanych podstawowych oraz uwarunkowań i dokładnej lokalizacji ich wykonania, 
− przedmiar robót, 
− projekty, pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane odrębnymi przepisami, 

2. specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych powinna zawierać  
w szczególności: 
− część ogólną obejmującą m.in. nazwę zadania, przedmiot i zakres robót budowlanych, 

wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych, informacje o terenie 
budowy,  

− wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych oraz niezbędne wymagania 
związane z ich przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy, składowaniem i kontrolą 
jakości, 

− wymagania dotyczące sprzętu i maszyn niezbędnych lub zalecanych do wykonania robót 
budowlanych zgodnie z załoŜoną jakością, 

− wymagania dotyczące środków transportu, 
− wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych z podaniem sposobu wykończenia 

poszczególnych elementów, tolerancji wymiarowych, szczegółów technologicznych, 
wymagania specjalne, 

− opis działań związanych z kontrolą, badaniami, odbiorem wyrobów i robót budowlanych, 
− wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót, 
− opis sposobu odbioru robót budowlanych, 
− opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących. 

PowyŜsze dokumenty (1 i 2) powinny zostać opracowane zgodnie z obowiązującymi przepisami,  
w tym w szczególności ustawą Prawo budowlane, rozporządzeniem Ministra Infrastruktury  
w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – uŜytkowego oraz ustawą 
Prawo zamówień publicznych. 
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UWAGA:  

1. Zaleca się, aby kaŜdy Wykonawca pozyskał dla siebie wszelkie informacje, które mogą być 
niezbędne w przygotowaniu oferty, gdyŜ wyklucza się moŜliwość roszczeń Wykonawcy z tytułu 
błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia elementów niezbędnych do opracowania ww. 
dokumentów. Koszty takiej wizyty ponosi Wykonawca. 
2. Wykonana dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 
budowlanych muszą być dostarczone do siedziby Zlecającego w dwóch egzemplarzach w wersji 
papierowej. Odebranie prac nastąpi protokołem zdawczo-odbiorczym. Zlecający, po wykonaniu prac 
przez Wykonawcę, nabędzie majątkowe prawa autorskie do dokumentów będących przedmiotem 
zlecenia. 
3. Zlecający zastrzega sobie prawo kontroli prac wykonywanych w ramach udzielonego zlecenia. 
Zabrania się bez zgody Zlecającego do przekazywania lub podzlecania innym osobom lub podmiotom 
prac wynikających z przyjętego zlecenia, chyba, Ŝe zostało to wyszczególnione na formularzu 
ofertowym. 

 

2. Termin wykonania dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru 
robót budowlanych będących przedmiotem niniejszego zapytania oraz dostarczenia ich do siedziby 
Spółki ustala się najpóźniej do dnia 15.06.2010 roku. Zapłata nastąpi na podstawie wystawionej faktury 
lub rachunku po podpisaniu protokołu zdawczo – odbiorczego bez zastrzeŜeń w terminie 14 dni od daty 
wpływu faktury lub rachunku  do siedziby Spółki. 

 

3. Opis warunków, które muszą spełniać osoby lub instytucje wykonujące zakres prac opisany  
w  punkcie 1: 

1. stosowne uprawnienia budowlane niezbędne do wykonania niniejszego zakresu zapytania. 
 
4. Oświadczenia i dokumenty, jakie naleŜy załączyć do oferty: 

4.1. Oferta wg wzoru załączonego do niniejszego zapytania. 
4.2. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji 

działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu 
składania ofert (kaŜda strona kserokopii podpisana za zgodność z oryginałem przez osobę 
uprawnioną do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy). Niniejszych dokumentów nie 
załączają osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej. 

4.3. Stosowne uprawnienia budowlane niezbędne do wykonania niniejszego zakresu zapytania. 
 

5. Termin i miejsce składania ofert: 
Ofertę naleŜy złoŜyć w zamkniętych kopertach w siedzibie Zamawiającego przy ul. Poznańskiej 18,  
w pokoju 23 (sekretariat), II piętro w terminie do dnia 10.05.2010 r. do godz. 10:00. 
 

6. Informacje dodatkowe: 
6.1. ZłoŜona oferta musi obejmować całość zamówienia, tj. wykonanie dokumentacji projektowej oraz 
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. Cena oferty winna obejmować wszystkie 
koszty, jakie poniesie Wykonawca przy realizacji zamówienia. Oferta cenowa określona przez Wykonawcę 
zostanie ustalona na okres waŜności umowy i nie będzie podlegała waloryzacji ze względu na inflację. 
6.2. Niniejsza zapytanie ofertowe nie jest zamówieniem i otrzymanie od Państwa oferty nie powoduje 
powstania Ŝadnych zobowiązań wobec stron. O ewentualnym wybraniu Państwa oferty zostaniecie 
Państwo powiadomieni poprzez złoŜenie informacji o wyborze oferty i podpisanie stosownej umowy. 
 
 

Informacji w przedmiotowej sprawie udziela pani Ewa Juryk, nr telefonu: 068 385 24 07 w. 37. 
       
 

 
        Z wyrazami szacunku 

              Prezes Zarządu 
 

 
              mgr inŜ. Marek Lelito 
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OFERTA 
 

Dane Wykonawcy:  

Nazwa: ................................................................................................  

Siedziba: .............................................................................................  

                .............................................................................................  

Numer telefonu/faksu: ........................................................................  

e-mail: .................................................................................................  

Numer REGON: .................................................................................  

Numer NIP:  ........................................................................................  

 
 

Do:    Sulechowskie Przedsiębiorstwo Komunalne 
„SuPeKom” Sp. z o.o. 

 ul. Poznańska 18 
 66-100 Sulechów 

 
 
Nawiązując do zapytania ofertowego z dnia 30.04.2010 roku dotyczącego opracowania dokumentacji 

projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych dla zadania: 

„Modernizacja elewacji biurowca znajdującego się przy ul. Poznańskiej 18 w Sulechowie”  

oferuję(oferujemy)* realizację prac za kwotę: 
 

całkowita wartość opracowania dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania  

i odbioru robót budowlanych łącznie netto: …………………………………………………………... zł 

słownie: ……………………………………………………………………………………………………... 

podatek VAT:  ……………………………………………………………………………………………. zł 

co daje łączną wartość oferty brutto: ………………………………………………………………….. zł 

słownie: ……………………………………………………………………………………………………...  

 
Oświadczam(y)*, Ŝe:  

a) zapoznaliśmy się z treścią zapytania ofertowego i nie wnosimy do niej zastrzeŜeń; 
b) pozyskaliśmy wszelkie informacje, które uznaliśmy za niezbędne do przygotowania oferty, 
c) przedmiot zlecenia wykonamy i dostarczymy najpóźniej do dnia 15.06.2010 roku, 
d) całkowita wartość zamówienia określona przez nas w ofercie jest niezmienna i będzie 

obowiązywać przez cały czas trwania umowy, 
e) przedmiot zlecenia będziemy realizować sami / za pomocą podwykonawców*, którym 

powierzymy następujący zakres prac: 
 

……………………………………………………………………………………………….. 
    /podać nazwę i adres podwykonawcy oraz zakres realizowanych przez niego prac/ 
 

……………………………………………………………………………………………….. 
    /podać nazwę i adres podwykonawcy oraz zakres realizowanych przez niego prac/ 
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f) osoby, które będą wykonywać przedmiot zamówienia posiadają uprawnienia zgodnie z 
obowiązującymi przepisami - ………….…………………………………………………… 

            (imię i nazwisko oraz nr uprawnień), 
 

g) zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy w miejscu  
i terminie uzgodnionym ze Zleceniodawcą. 

 
 
Na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty załączamy: 
 (1) ................................................................................... 
 (2) ................................................................................... 
 (3) ................................................................................... 
 
* - niepotrzebne skreślić 
 
 
 
     
Sulechów, dnia ………………………… 
 
 
......................................................                         ...................................................... 
(imiona i nazwiska osób uprawnionych                      (podpisy osób uprawnionych do  
   uprawnionych do reprezentowania                      reprezentowania Wykonawcy)  
                     Wykonawcy)  


