ZAPYTANIE OFERTOWE
Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie” zaprasza do złożenia ofert
cenowych na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego "Adaptacja budynku
gospodarczego w celu utworzenia Centrum LAWA" na działce nr 115/3, pod adresem Dobków 66,
gmina Świerzawa”
I. ZAMAWIAJĄCY
Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie”
Mściwojów 54, 59-407 Mściwojów,
NIP: 695-14-89-860,
KRS: 0000317167
II. TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA
1. Zamówienie nie podlega przepisom ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych
(Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.)
2. Projekt realizowany w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie
współpracy z lokalną grupą działania” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 20142020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.
3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia ofert częściowych i wariantowych.
4. Rozliczenie między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w PLN.
5. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
6. Zamawiający dopuszcza możliwość zatrudnienia podwykonawców. Wykonawca wskazuje sam w
ofercie zakres jaki będzie wykonywał podwykonawca.
7. Wykonawca nie może powierzyć Podwykonawcy wykonania całości zamówienia.
III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej dla zadania
inwestycyjnego "Adaptacja budynku gospodarczego w celu utworzenia Centrum LAWA" na działce
nr 115/3, pod adresem Dobków 66, gmina Świerzawa, w skład której wchodzi:
1) Projekt koncepcyjny, projekt prac geologicznych, branżowe projekty budowlane i wykonawcze,
(droga p-poż.), projekt architektoniczny, projekt konstrukcyjny, projekt instalacyjny (sieć
kanalizacyjna, wodociągowa, c.w.u i c.o., ogrzewanie z kotłowni z pompą ciepła wspomaganą
gruntowymi wymiennikami ciepła lub powietrzem, wentylacja mechaniczna, projekt instalacji
elektrycznej, przyłącze teletechniczne, instalacje elektryczne: oświetlenia podstawowego i
awaryjnego, gniazd wtykowych, odgromowa. Należy uwzględnić automatykę pogodową, czujniki
temperatury, ruchu, wyłączniki czasowe, instalacje teletechniczne, badania geotechniczne, mapę do
celów projektowych, STWiORB, kosztorysy inwestorskie, przedmiary robót wraz z uzyskaniem
decyzji o pozwoleniu na budowę.
2) Wykonanie projektu budowlanego z kompletem uzgodnień, opinii, postanowień i decyzji wraz z
informacją dotyczącą BIOZ oraz prawomocną decyzją zatwierdzającą projekt budowlany w terminie
do dnia: 31.08.2022 r.
2. Wykonawca zobowiązany jest w ramach ceny ryczałtowej do zapewnienia nadzoru autorskiego przez
cały okres realizacji robót budowlanych aż do jego całkowitego zakończenia i rozliczenia, min. 3 wizyty
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w roku na budowie na wniosek Zamawiającego oraz dokonywania wszelkich zmian projektowych
wynikłych w trakcie wykonywania robót, a nie wynikających z winy Zamawiającego ani Wykonawcy
robót budowlanych.
3. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu:
1) Projekt koncepcyjny obiektu - 2 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji elektronicznej;
2) Projekt robót geologicznych – 2 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji elektronicznej’
3) Pełnobranżowy projekt budowlany wraz z zagospodarowaniem terenu (drogi p-poż), z niezbędnymi
uzgodnieniami formalno-prawnymi oraz decyzją pozwolenia na budowę – 4 egz.
w wersji papierowej i 1 egz. w wersji elektronicznej;
4) Pełnobranżowe projekty wykonawcze, oddzielnie dla każdej branży – 4 egz. w wersji papierowej i
1 egz. w wersji elektronicznej zapisane w formacie .pdf oraz .dwg;
5) Projekt kolorystyki i wizualizacja obiektów – 2 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji
elektronicznej;
6) Projekt aranżacji i kolorystyki wnętrz – 2 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji elektronicznej;
7) Kosztorys inwestorski - 2 egz. w wersji papierowej oraz 1 egz. w wersji elektronicznej – zapisane
w formacie .pdf oraz .ath;
7) Przedmiar robót - 2 egz. w wersji papierowej oraz 1 egz. w wersji elektronicznej – zapisane w
formacie .pdf oraz .ath;
8) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót – 2 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji
elektronicznej;
4. Wszelka dokumentacja wymaga zatwierdzenia przez Zamawiającego przed przystąpieniem do dalszych
faz projektowania. W związku z tym należy wykonać 1 egzemplarz dodatkowo (oprócz w/w), który po
zatwierdzeniu zostanie zwrócony Wykonawcy.
5. Wszelkie koszty i opłaty związane z opracowaniem kompletnej dokumentacji projektowo –
kosztorysowej oraz pełnieniem nadzoru autorskiego w czasie wykonywania robót budowlanych ponosi
Wykonawca.
IV. TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA
1. Termin przedłożenia do akceptacji projektu koncepcyjnego wraz z prognozą kosztów dla koncepcji
w postaci kosztorysu inwestorskiego: do 25 marca 2022 r.
2. Termin realizacji zamówienia – termin uzyskania prawomocniej decyzji pozwolenia na budowę: do
31 sierpnia 2022 r.
V. KRYTERIA OCENY OFERT
CENA – 100%
Wykonawca przedstawi w ofercie cenę całkowitą brutto obejmującą całość przedmiotu zamówienia, podając
ją w zapisie liczbowym i słownie. Cena ofertowa musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją
zadania, w tym podatek VAT w ustawowej wysokości, a także inne koszty niezbędne do zrealizowania
zamówienia. Cena oferty ma być wyrażona w PLN zgodnie z polskim systemem płatniczym, z dokładnością
do drugiego miejsca po przecinku.
VI. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności, o ile wynika to z
odrębnych przepisów.
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2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
3) zdolności technicznej lub zawodowej - warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że:
a) w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej jedno zadanie polegające na wykonaniu
projektu budowlanego budowy i/lub przebudowie i/lub remoncie budynku o kubaturze nie mniejszej
niż 1000 m3
oraz
b) dysponuje osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadającymi wymagane
kwalifikacje zawodowe i doświadczenie dla wykonywania zamówienia.
Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie oświadczeń
złożonych przez Wykonawcę w formularzu ofertowym.

VII. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERT, MIEJSCE I TERMIN ICH SKŁADANIA
1. Ofertę należy złożyć do dnia 2 lutego 2022 r. do godz. 14:00 w biurze Stowarzyszenia „Lokalna
Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie” z siedzibą: Mściwojów 54, 59-407 Mściwojów
2. Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone bez rozpatrzenia.
3. Decydujące znaczenie, dla oceny zachowania powyższego terminu, ma data i godzina wpływu oferty do
Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową lub kurierską.
4. Niezwłocznie po wyborze Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty.
5. Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać pod numerem telefonu 7608728718. Osobą uprawnioną do kontaktu z wykonawcami jest Gabriela Męczyńska – Dyrektor Biura.
VIII. INFORMACJE DODATKOWE
1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zakończenia postępowania w sprawie wyboru Wykonawcy
zamówienia, bez wyboru żadnej z ofert bez podania przyczyny.
2. Warunki płatności - w terminie do 14 dni od daty wpływu faktury wystawionej na podstawie protokołu
odbioru końcowego po odbiorze kompletnej dokumentacji z pozwoleniem na budowę.
3. Zamawiający nie przewiduje fakturowania częściowego.

IX. KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH.
1. 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”, informuję,
że:
• administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania
Partnerstwo Kaczawskie”, Mściwojów 54, 59-407 Mściwojów;
• Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z
postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego Nr 1/2022 prowadzonym w trybie zapytania
ofertowego;

3

• odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania w oparciu o zamówieniach publicznych;
• Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z przepisami o zamówieniach publicznych,
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;
• 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;
• w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
• 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;
− 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 wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
• 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. c RODO.

X. ZAŁĄCZNIKI
1.

Formularz oferty.

Mściwojów, 21.01.2022 r.
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