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 Zakopane, 8 kwietnia 2022 r. 
ZSB.S.26-2/2022 

 
 
Dotyczy:   
zaproszenia do złożenia oferty cenowej w postępowaniu na opracowanie projektów: 
1/ wzmocnienia drewnianej konstrukcji dachu wraz z izolacją termiczną stropu nad I piętrem, 
2/ remontu konstrukcji drewnianego ganku /wejście boczne/,  
3/ przebudowy węzła sanitarnego w budynku głównym wraz z instalacją wod.-kan., remontu 
instalacji zasilania hydrantów, remontu instalacji C.O. /wydzielenie 3 obiegów/ 
dla Zespołu Szkół Budowlanych w Zakopanem na działce nr ewid. 113/2 obręb 5 
w Zakopanem.  
 
 
            Dyrektor Zespołu Szkół Budowlanych, mającego swoją siedzibę przy ul. Krupówki 8, 
34- 500 Zakopane niniejszym zaprasza do złożenia oferty i podania ceny ofertowej w zakresie 
opracowania projektów:  
1/ wzmocnienia drewnianej konstrukcji dachu wraz z izolacją termiczną stropu nad I piętrem, 
2/ remontu konstrukcji drewnianego ganku /wejście boczne/,  
3/ przebudowy węzła sanitarnego w budynku głównym wraz z instalacją wod.-kan., remontu 
instalacji zasilania hydrantów, remontu instalacji C.O. /wydzielenie 3 obiegów/ 
dla Zespołu Szkół Budowlanych w Zakopanem na działce nr ewid. 113/2 obręb 5 w Zakopanem. 
 
 
I. Termin wykonania zamówienia 
Zamawiający informuje, że usługa objęta niniejszym postępowaniem będzie zrealizowana 
w następującym wymaganym terminie:  

od dnia 1 maja 2022 roku do 16 grudnia 2022 roku. 
 

II. Krótki opis przedmiotu zamówienia 
Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamówienie publiczne polegające na 
wykonaniu robót określonych we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV) jako główny przedmiot 
zamówienia: 71000000-8 (Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne), 
45214220-8 (Roboty budowlane w zakresie szkół średnich) i 45330000-9 (Roboty instalacyjne 
wodno-kanalizacyjne i sanitarne)  oraz przedmiot zamówienia uzupełniający: 71242000-6 
(Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów), 45262690-4 (Remont 
starych budynków), 45331100-7 (Instalowanie centralnego ogrzewania) i 45332000-3 (Roboty 
instalacyjne wodne i kanalizacyjne). 
 
 
Przedmiotem zamówienia będzie opracowanie projektów dla Zespołu Szkół Budowlanych 
w Zakopanem na działce nr ewid. 113/2 obręb 5 Zakopanem w zakresie:  

a) wzmocnienia drewnianej konstrukcji dachu wraz z izolacją termiczną stropu nad 
I piętrem, 

b) remontu konstrukcji drewnianego ganku /wejście boczne/,  
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c) przebudowy węzła sanitarnego w budynku głównym wraz z instalacją wod.-kan., 
remontu instalacji zasilania hydrantów, remontu instalacji C.O. /wydzielenie 3 
obiegów/, 

d) oszacowanie kosztów inwestycji, 
e) uzyskanie pozwolenia konserwatorskiego, 
f) uzgodnienia zgodnie z wymogami Prawa budowlanego (bhp, p.poż., sanitarne), 
g) uzyskanie pozwolenia na budowę/przebudowę/remont 

zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym z wytycznymi zawartymi w rozporządzeniu 
Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu 
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2021 r. poz. 2454).  
 
Opracowana dokumentacja będzie służyła do przeprowadzenia postępowania przetargowego 
w celu wyłonienia wykonawcy dokumentacji projektowej i wykonawczej wraz z uzyskaniem 
decyzji pozwolenia na budowę.  
W przedmiotowym opracowaniu należy ująć szacunkowy koszt prac projektowych oraz wartość 
robót budowlanych związanych z inwestycją.  
 
III. Wycena zamówienia 

1. Wykonawca uwzględniając wszystkie wymogi, o których mowa w niniejszym 
zaproszeniu, powinien w cenie brutto ująć wszelkie koszty niezbędne dla prawidłowego 
i pełnego wykonania przedmiotu zamówienia oraz uwzględnić inne opłaty i podatki, 
a także ewentualne upusty i rabaty zastosowane przez Wykonawcę.  

2. Przed złożeniem oferty, Wykonawcy zobowiązani są do dokładnego zapoznania się 
z przedmiotem zamówienia, lokalizacją, charakterystyką i zakresem prac. 
Na Wykonawcy składającym ofertę ciąży obowiązek dokonania niezbędnych sprawdzeń 
i ustaleń mających na celu zapewnienia jednoznaczności składanej oferty. 

3. Cena musi być wyrażona w złotych polskich niezależnie od wchodzących w niej skład 
elementów. Tak obliczona cena będzie brana pod uwagę w trakcie wyboru oferty 
najkorzystniejszej.  

 
IV. Obowiązujące przepisy prawa, których stosowanie przez Wykonawcę jest obowiązkowe 
w trakcie realizacji zamówienia 

1. Ustawa z dnia 07 lipca 1994 roku — Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2021 r., poz. 2351 oraz 
z 2022 r. poz. 88); 

2. Ustawa z dnia 11 września 2019 roku — Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. 2021 r., 
poz. 1129, 1598, 2054, 2269 oraz z 2022 r. poz. 25, 872) — z uwagi na fakt, 
iż opracowana dokumentacja będzie w przyszłości stanowić opis przedmiotu 
zamówienia publicznego w związku z powyższym wymaga się, aby dokumentacja 
opracowana była zgodnie z przepisami przywołanej Ustawy Prawo Zamówień 
Publicznych w zakresie opisu przedmiotu zamówienia; Rozporządzenie Ministra 
Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 
budowlanego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1609); 

3. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie 
określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania 
planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót 
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budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2021 r. 
poz. 2458); 

4. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego 
(Dz. U. 2021 roku poz. 2454); 

5. Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi 
potrzebami (t.j. Dz. U. 2020 r. poz. 1062 oraz z 2022 r. poz. 975); 

6. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Miasto Zakopane;  
7. Ogólne przepisy sanitarne i BHP.  

 
V. Oferta 

1. Każdy Wykonawca przedłoży tylko jedną ofertę.  
2. Oferta winna być napisana w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod 

rygorem nieważności.  
3. Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osobę (osoby) uprawnioną 

do reprezentowania Wykonawcy.  
4. Składana przez Wykonawców oferta sporządzona wg wzoru stanowiącego 

Załącznik Nr 1 do niniejszego zaproszenia powinna zawierać aktualny odpis 
z właściwego rejestru lub wydruk z centralnej ewidencji i informacji o działalności 
gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 
składania ofert, który jest jej integralną częścią. 

 
VI. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 

1. Ofertę należy składać w sekretariacie Zespołu Szkół Budowlanych w Zakopanem, 
ul. Krupówki 8, 34-500 Zakopane - osobiście lub za pośrednictwem poczty na adres 
podany powyżej.  

2. Ofertę cenową należy złożyć w kopercie /opakowaniu/, która powinna zawierać: 
a) nazwę i dokładny adres Wykonawcy składającego ofertę; 
b) napis: „Oferta na opracowanie projektu: wzmocnienia drewnianej konstrukcji 

dachu wraz z izolacją termiczną stropu nad I piętrem, remontu konstrukcji 
drewnianego ganku /wejście boczne/, przebudowy węzła sanitarnego 
w budynku głównym wraz z instalacją wod.-kan., remontu instalacji zasilania 
hydrantów, remontu instalacji C.O. /wydzielenie 3 obiegów/ dla Zespołu Szkół 
Budowlanych w Zakopanem na działce nr ewid. 113/2 obręb 5 w Zakopanem”; 

c) napis: „ Nie otwierać przed 22 kwietnia 2022 roku godz. 12.30”.  
3. Koperta /opakowanie/ oferty powinna być zamknięta i zabezpieczona przed otwarciem 

bez uszkodzenia, gwarantująca zachowanie poufności jej treści do czasu otwarcia.  
4. Oferty należy złożyć w terminie do 22 kwietnia 2022 roku do godziny 12.00.  
5. Zamawiający otworzy koperty z ofertami w dniu 22 kwietnia 2022 roku 

o godzinie 12.30.  
 
VII. Wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający dokona w oparciu o następujące kryteria:  

1. Cena ofertowa:  100 %  
2. Zamawiający informuje, że do oceny, porównania i wyboru oferty najkorzystniejszej 

w kryterium cenowym będzie się kierował wartością cenową brutto złożonych ofert 
określoną z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.  
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VIII. Umowa 

1. Zamawiający będzie wymagał zawarcia umowy z Wykonawcą, który złoży 
najkorzystniejszą ofertę cenową, na warunkach szczegółowo określonych w projekcie 
umowy, dołączonym do niniejszego zaproszenia w postaci Załącznika Nr 2.  

2. Złożenie oferty, a tym samym przyjęcie warunków niniejszego postępowania przez 
Wykonawcę jest równoznaczne z akceptacją, przyjęciem postanowień projektu umowy 
proponowanych przez Zamawiającego.  

 
IX. Pozostałe informacje  

1. Zamawiający o wyniku niniejszego postępowania powiadomi wszystkich Wykonawców, 
którzy złożyli swoje oferty cenowe za pośrednictwem poczty elektronicznej lub 
telefonicznie. 

2. Informuję, iż przedstawione zapytanie zostało rozesłane do kilku oferentów w celu 
rozeznania rynku i wybrania najkorzystniejszej oferty cenowej.  

3. W przypadku pytań lub wątpliwości bardzo proszę o kontakt:  
Krzysztof Mierczak tel. 604 21 60 90 

 
 
 Z poważaniem 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Załączniki: 

1.  Załącznik nr 1 – Oferta cenowa 
2.  Załącznik nr 2 - UMOWA Nr 2/2022 - WZÓR 

 
 
 
 
 
 
 
 
Otrzymują:  

1. Adresat 
2. a/a 
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