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ZS.KG.334.1.2018.MR      Gronowo, dnia 15 lutego 2018r.   

 

ZAPYTANIE OFERTOWE W TRYBIE ROZEZNANIA RYNKU 

Nr 1/ZO/R/2018 

 

Zespół Szkół, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie 

Gronowo 128, 87-162 Lubicz 

Tel/fax: 56/ 678-41-18, -25, -66 
 (nazwa zamawiającego) 

zaprasza 

do złożenia oferty na wykonanie zamówienia pn.: 

„Wykonanie wielobranżowego projektu budowlanego, kosztorysów inwestorskich, 

przedmiarów robót i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót wraz  

z uzyskaniem prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę dla zadania „Modernizacja 

warsztatów szkolnych Zespołu Szkół, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie  

w celu utworzenia i doposażenia pracowni agrotroniki” na pracownie nauki zawodu”. 
(nazwa zamówienia) 

 

Informacje o zamówieniu: 

1. Informacja o współfinansowaniu zamówienia: 

Zamówienie nie jest w momencie ogłoszenia finansowane ze środków zagranicznych. 

2. Przedmiotem zamówienia jest: 

Wykonanie wielobranżowego projektu budowlanego, kosztorysów inwestorskich, 

przedmiarów robót i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót wraz  

z uzyskaniem prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę dla zadania „Modernizacja 

warsztatów szkolnych Zespołu Szkół, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie  

w celu utworzenia i doposażenia pracowni agrotroniki” na pracownie nauki zawodu  

w budynku warsztatów szkolnych ZS, CKU w Gronowie, gm. Lubicz, pow. toruński, 

działka o nr geod. 67/34 dla zadania w ramach RPO ZIT. 

3. Opis przedmiotu zamówienia: 

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie dokumentacji budowlanej dla pracowni 

nauki zawodu w budynku warsztatów szkolnych ZS, CKU w Gronowie.  

Dokumentacja budowlana zawierać ma: 

1) wielobranżowy projekt budowlany z branżami: architektoniczną, konstrukcyjną, 

sanitarną, elektryczną, teletechniczną wraz z  wersją elektroniczną (wszystkie branże) 

w formacie pdf i dwg, 

2) informacja dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia + wersja elektroniczna 

(format pdf, word), 

3) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (wszystkie branże)+ 

wersja elektroniczna (format pdf, word), 

4) kosztorys inwestorski + wersja elektroniczna (format pdf i rds), 

5) przedmiar robót + wersja elektroniczna (format pdf i rds). 

Powierzchnia pomieszczeń w ramach przedmiotu zamówienia wynosi ok. 137,00 m2, 

wys. średnia pomieszczeń ok. 4,70 m. 

 

Projekt budowlany wielobranżowy musi uwzględniać m.in. poniższy zakres prac: 
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1) Roboty rozbiórkowe /demontaż stolarki, istniejących instalacji, posadzek, tynków, 

ścian/. 

2) Wykonanie nowych posadzek betonowych epoksydowych wraz z izolacjami. 

3) Wykonanie nowych okładzin ściennych i sufitu. 

4) Wykonanie w ścianie zewnętrznej nowego otworu na bramę wjazdową o wym. 

4,0x4,0 m w świetle wraz z nowym nadprożem. 

5) Wykonanie nowej stolarki. 

6) Naprawa i ewentualna wymiana części istniejącego komina i paleniska. 

7) Wykonanie separatora substancji ropopochodnych. 

8) Kompleksową wymianę instalacji wodnej, kanalizacyjnej, sprężonego powietrza, c.o. 

9) Wykonanie wentylacji mechanicznej nawiewno - wywiewnej wraz z montażem 

urządzenia do odciągu spalin. 

10) Kompleksową wymianę instalacji elektrycznych i teletechnicznych. Niezbędną 

przebudowę istniejącej rozdzielni wraz z wlz. 

11) Wykonanie aranżacji wnętrza wraz z zestawieniem sprzętu podanego przez 

Zamawiającego. 

Przed złożeniem oferty zaleca się dokonanie wizji lokalnej, celem sprawdzenia miejsca 

robót, wykonania niezbędnych pomiarów, warunków związanych z wykonaniem robót 

będących przedmiotem zamówienia oraz uzyskania jakichkolwiek dodatkowych 

informacji koniecznych do wyceny.  

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie zlokalizowany jest na 

działce o nr geod. 67/34, m. Gronowo, gm. Lubicz, pow. toruński. Właścicielem jest 

Powiat Toruński zarządcą trwałym Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego  

w Gronowie. Budynek warsztatów szkolnych jest częścią kompleksu budynków zespołu 

szkół. 

Dokumentacja powstała w wyniku realizacji zamówienia musi spełniać wymagania: 

spełniać wszystkie warunki określone w np. 34 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo 

budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2013.1409, z późn. zm.), rozporządzeniu Ministra  

Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.   

w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.2012.462,  

z późn. zm.), rozporządzeniu 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) oraz 

ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 

Nr 80, poz. 717, z późn. zm.), z tym, że do opracowania kosztorysu inwestorskiego 

Wykonawca stosować będzie średnie ceny jednostkowe robót określone na podstawie 

danych rynku lokalnego oraz czynniki cenotwórcze określone w aktualnej w okresie 

sporządzania informacji w systemie Sekocenbud. 

Do wszystkich robót należy projektować materiały o dobrym standardzie. Wszystkie 

materiały i technologie przyjęte przez projektanta powinny mieć określone parametry. 

Opracowany projekt musi uzyskać pozytywną pisemną akceptację Zamawiającego przed 

złożeniem dokumentacji z wnioskiem o pozwolenie na budowę. 

Projekt musi posiadać komplet uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami 

szczególnymi, a także uzgodnienie z Zamawiającym całości zaprojektowanych rozwiązań 

oraz zawierać wszystkie niezbędne opinie, oceny, badania, ekspertyzy, rozwiązania 

ewentualnych kolizji i inne niezbędne do prawidłowej realizacji prac projektowych  

i zapewniać możliwość wykonania robót i oddania obiektu do użytkowania. 



 

S
t
r
o

n
a

3
 

 

4. Główny kod CPV:  

71000000-8 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne 

Dodatkowe kody CPV: 71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 

5. Rodzaj zamówienia: Usługa. 

 

6. Warunki udziału w postępowaniu: 

Zamawiający nie wyznacza szczegółowych warunków w tym zakresie.  

 

7. Sposób oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu: 

Zamawiający nie wyznacza szczegółowych warunków w tym zakresie.  

 

8. Kryteria oceny ofert: 

Cena  - 100 % 

 

9. Sposób obliczania stopnia spełnienia kryteriów oceny oferty: 

Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która zdobędzie największą liczbę 

punktów obliczonych wg wzoru:  

 

       Cena minimalna 

P =  --------------------------- x 100  

         Cena oferenta 

 

10. Opis sposobu mierzenia stopnia spełnienia każdego kryterium oceny oferty: 

Cena usługi: 100% wagi  

 

11. Termin składania ofert:  do dnia 23 lutego 2018 roku do godz. 1300.  
 

12. Termin realizacji zamówienia: 

Do dnia 30.03.2018r.  

 

13. Termin dokonywania odbiorów częściowych: (jeśli takowe są przewidywane): 

Zamawiający nie przewiduje odbiorów częściowych. Jednakże płatność zostanie 

rozdzielona na dwie część zgodnie z zapisami wzoru umowy.  

 

14. Dokumenty, których dostarczenia wymaga zamawiający:  

Na ofertę powinny składać się następujące dokumenty: 

1. Formularz oferty – załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego 

2. Zaparafowany wzór umowy – załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego 

 

15. Osoba odpowiedzialna za udzielanie informacji:  

1) w kwestiach technicznych Sławomir Milewski, e-mail: s.milewski@powiattorunski.pl 

tel. 56 662 89 35  (w dni powszednie w godzinach od 8.00 do 11.00) 

 

 

2) w kwestiach proceduralnych Michał Rycharski,  

e-mail: m.rycharski@zsgronowo.edu.pl tel. 600 948 066  
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(w dni powszednie w godzinach od 7.00 do 15.00) 

 (imię nazwisko telefon e-mail) 

16. Możliwość i przyczyny unieważnienia zapytania:  

Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku 

nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających 

zwrotowi środków pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego  

Porozumienia o Wolnym Handlu  EFTA, które miały być przeznaczone na sfinansowanie 

całości lub części zamówienia. 

 

17. Klauzula weryfikacji danych oferenta:  

Podane przez oferenta, który złożył najkorzystniejszą ofertę dane: (KRS/CEIDG, NIP, 

REGON, status podatnika VAT) zostaną zweryfikowane przez zamawiającego przed 

zawarciem umowy. Stwierdzenie niezgodności tych danych z danymi znajdującymi  

się w odpowiednich rejestrach stanowią podstawę do odstąpienia od zawarcia umowy  

z przyczyn leżących po stronie oferenta. 

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo zakończenia postępowania bez wybrania 

którejkolwiek z ofert jeśli wartość najkorzystniejszej oferty przekracza środki 

zaplanowane w budżecie jednostki na to zadanie. 

Ofertę należy złożyć: 

 w jednej zamkniętej kopercie, opisanej jako:  

 „Oferta na zapytanie ofertowe w trybie rozeznania rynku Nr 1/ZO/R/2018  

na wykonania zamówienia pn.: „Wykonanie wielobranżowego projektu budowlanego, 

kosztorysów inwestorskich, przedmiarów robót i specyfikacji technicznej wykonania  

i odbioru robót wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę dla 

zadania „Modernizacja warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Centrum Kształcenia 

Ustawicznego w Gronowie w celu utworzenia i doposażenia pracowni agrotroniki” 

na pracownie nauki zawodu”, 

w siedzibie zamawiającego : Zespół Szkół, Centrum Kształcenia Ustawicznego  

w Gronowie, Gronowo 128, 87-162 Lubicz (sekretariat dyrektora, pokój nr 205)  

w terminie do dnia 23 lutego 2018 roku do godziny 1300 

(godziny pracy Zamawiającego: od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00 do 15.00) 

 

Niezwłocznie po wyborze oferty zamawiający wyśle do wykonawcy umowę w sprawie 

zamówienia publicznego. 

 

W załączeniu: 

1. Formularz Oferta – załącznik nr 1 do zapytania ofertowego  

2. Wzór umowy – załącznik nr 2 do zapytania ofertowego. 

 
Opracował: Michał Rycharski, kierownik gospodarczy, 15.02.2018 r.  

(imię, nazwisko, funkcja data i podpis) 

Zatwierdził: Zbigniew Piotrowski, dyrektor Zespołu Szkół, CKU w Gronowie, 15.02.2018r. 

(imię, nazwisko, funkcja data i podpis) 


