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ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT 
 

 

ZAMAWIAJĄCY 

1) NAZWA I ADRES: Klasztor św. Franciszka z Asyżu Zakonu Braci Mniejszych   Konwentualnych ( 

Franciszkanów )  48-250 Głogówek ul. Klasztorna 3 

 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 

Wykonanie dokumentacji projektowej adaptacji pomieszczeń klasztoru na bazę noclegową. 

Rodzaj zamówienia: usługi. 

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej zadania inwestycyjnego p.n.  

„Adaptacja pomieszczeń klasztoru na bazę noclegową”. 

Dokumentacja projektowa ma zawierać następujące opracowania: 

1. Mapa do celów projektowych. 

2. Projekt zagospodarowania terenu: dojścia, dojazdy, wirydarz, winda. 

3. Projekt przebudowy poddasza i pionu komunikacyjnego: 

- Architektura i konstrukcja 

- Instalacje elektryczne 

- Instalacje sanitarne 

- wentylacja  

- winda zewnętrzna + wewnętrzna klatka schodowa 

   4.  Kosztorysy Inwestorskie i Przedmiary Robót na całość zadania, wraz z etapowaniem. 

   5. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót. 

   6. Komplet uzgodnień i pozwoleń: konserwatorskie, branżowe, warunki zasilania, ZUDP,  

       pozwolenie budowlane. 

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu przedmiot zamówienia w 4 oryginalnych egzemplarzach w wersji 

papierowej oraz 1 egz. w wersji elektronicznej w plikach pdf. 

Dokumentacja projektowa powinna być kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 

 

TERMIN WYKONANIA: Zakończenie:   10.01.2016r. 

INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I 

TECHNICZNYM 

 

WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA  

Informacja na temat wadium: Nie żąda się wniesienia wadium. 

 

 

mailto:glogowek@franciszkanie.pl


WARUNKI UDZIAŁU 

 Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych 

warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z 

postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, 

spełniają warunki określone w art. 22 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz 

posiadają doświadczenie z ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, 

wyrażające się tym, że wykonali co najmniej jedną dokumentację projektową robót budowlany tożsamą z 

zamówieniem.  

 Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia 

spełniania warunków udziału w postępowaniu: 

 Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu zgodnie z art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Pzp na formularzu nr 2  

 Odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli 

odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej. 

Oświadczenie, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenia 

zdrowotne i społeczne,  

 Wykaz wykonanych usług w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie 

zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim 

rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat 

wykonania i odbiorców oraz załączyć dokumenty potwierdzające, że te usługi zostały wykonane należycie. 

 

PROCEDURA 

TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

Tryb udzielenia zamówienia: konkurs ofert 

KRYTERIA OCENY OFERT 

Kryteria oceny ofert:  

- cena  80% 

- ilość wykonanych tożsamych z zadaniem dokumentacji 20% 

 

INFORMACJE ADMINISTRACYJNE. 

Informację o warunkach konkursu można uzyskać pod adresem: 

Klasztor św. Franciszka z Asyżu Zakonu Braci Mniejszych  Konwentualnych  (Franciszkanów )  48-250 Głogówek 

ul. Klasztorna 3       tel. 606 502 478 

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 25 listopada 2015, godzina 

12.00, miejsce: Klasztor św. Franciszka z Asyżu Zakonu  Braci   Mniejszych   Konwentualnych  (  Franciszkanów )  

48-250 Głogówek  ul. Klasztorna 3 ,        

Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                          załącznik nr 1   

Nazwa i siedziba wykonawcy 

REGON ..................................  NIP …………………………….. 

TEL ......................................  FAX ……………………………. 

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

FORMULARZ OFERTY 

w nawiązaniu do zaproszenia składania ofert na wyłonienie wykonawcy dokumentacji projektowej 

zadania inwestycyjnego p.n. „Adaptacja pomieszczeń klasztoru na bazę noclegową”. 

 składam niniejszą ofertę: 

1) Oferuję/my wykonanie w/w prac za kwotę: 
cena netto: .......................... zł + obowiązująca stawka VAT ......% tj. ............... …………zł 

Cena brutto: ......................... zł  (słownie: ..............................................…………………)zł 

2) Ilość wykonanych tożsamych z zadaniem dokumentacji 

Oświadczamy, że w/w cena obejmuje wszystkie  koszty związane z wykonaniem  przedmiotu 
zamówienia oraz warunkami stawianymi przez zamawiającego. 

 
Oświadczam, że: zapoznałem się z treścią zaproszenia do składania ofert i nie wnoszę do niej 
zastrzeżeń 

Załącznikami do oferty są 
 1) wypełniony i podpisany formularz oferty wraz z formularzem   cenowym; 
 2) inne dokumenty (tj. aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne   zaświadczenie o wpisie do 

ewidencji działalności gospodarczej potwierdzające dopuszczenie Wykonawcy do obrotu prawnego 
w zakresie objętym zamówienie, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 
składania ofert)  

 3) doświadczenie w zakresie wykonywania prac tożsamych związanych z przedmiotem zamówienia 
(wykaz wykonanych prac z ostatnich 3 lat) 

 4) komplet oświadczeń (wg wzoru dołączonego) 
 
 
……………………….…….dnia ………………. 

 

 

 

 

 

(podpis osoby uprawnionej do reprezentacji Wykonawcy) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Załącznik nr 2 

pieczęć firmy 

OŚWIADCZENIA 

-  Oświadczamy, iż jesteśmy uprawnieni do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z 
wymaganiami ustawowymi. 

                                                podpis  

- Oświadczamy, iż posiadamy uprawnienia do wykonania prac objętych niniejszym  zamówieniem. 

                                                 podpis 

- Oświadczamy, iż dysponujemy niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem 
ekonomicznym i technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonywania niniejszego 
zamówienia. 

                                                                                                           podpis 

 - Oświadczamy, że znajdujemy się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie  zamówienia. 

                                                 podpis 

- Oświadczamy, że nie podlegamy wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 
stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (Dz. U. nr 223 z 2007 r. poz. 1655 ze zm.). 

                                                                                                            podpis 

- Oświadczamy, iż zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty. 

                                                podpis 

 

- Oświadczamy, ze nie zalegamy z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne 
i społeczne lub zaświadczeń, że uzyskaliśmy przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 
rozłożenie na raty zaległych 

                                                 podpis 

 



- Wykaz prac wykonanych w ostatnich 3 latach tożsamy z wykonaniem zamówienia wraz z ich 

wartościami: 

 

……………………………………………………………………….wartość ………....zł 

………………………………………………………………………..wartość …………zł 

………………………………………………………………………..wartość …………zł  

……………………………………………………………………….wartość ………....zł 

………………………………………………………………………..wartość …………zł 

………………………………………………………………………..wartość …………zł 

……………………………………………………………………….wartość ………....zł 

 

 

 

                                                                                                   podpis 

 

 

 
 

 


