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Mosty, dnia 09.11.2017 r. 
 

 
 
 

ZAPYTANIE OFERTOWE 
dotyczące wykonania dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych  

 
 
 
 

ZAMAWIAJĄCY 

Usługi ogólnobudowlane KELLER 
Witold Keller 
ul. Topolowa 9, Mosty 
84-300 Lębork 
NIP: 8411281803 

NAZWA I OPIS  
PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Zaprojektowanie i przebudowanie budynku hotelowego z przezna-
czeniem dla wdrażania terapii leczniczych. 
 

I. Część projektowa (etap I): 
1. Wykonanie koncepcji architektoniczno-budowlanej obiektu 

oraz wystąpienie do właściwego organu w sprawie wydania 
decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. 

 

2. Wykonanie projektu budowlanego (na mapie do celów bu-
dowlanych) oraz uzyskanie w imieniu Zarządzającego decyzji 
o pozwoleniu na budowę na działce nr 504/23 w Załakowie. 

 
Uwarunkowania dotyczące przygotowania dokumentacji: 
a) dokumentację projektową należy opracować zgodnie z wa-

runkami określonymi w Programie Funkcjonalno-
Użytkowym, uzyskaną decyzją o warunkach zabudowy i za-
gospodarowania terenu, wymaganiami ustawy Prawo bu-
dowlane, obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami 
wiedzy technicznej; 

b) Wykonawca zobowiązany jest do wizytacji placu budowy i 
zapoznania się ze wszystkimi uwarunkowaniami techniczny-
mi i formalnymi; 

c) projekt budowlany należy wykonać na aktualnej mapie do 
celów projektowych, którą Zamawiający pozyska we wła-
snym zakresie; 

d) dokumentacja projektowa powinna być wykonana w stanie 
kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć – 
wszystkie rysunki w projektach muszą być w pełni zwymia-
rowane; 

e) dokumentacja projektowa powinna zawierać obliczenia uza-
sadniające przyjęte rozwiązania projektowe we wszystkich 
branżach; 

f) niezbędne jest dokonanie przez Wykonawcę uzgodnień pro-
ponowanych rozwiązań z Zamawiającym na etapie koncepcji 
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i projektu budowlanego; 
g) dokumentacja projektowa winna być wykonana w wersji 

papierowej oraz elektronicznej na informatycznych nośni-
kach danych (format PDF, a dla plików graficznych dopuszcza 
się również DWG oraz TIFF).  

 

II. Część budowlana (etap II). 
1. Wykonanie robót budowlanych (w tym instalacyjnych) zgod-

nie z opracowaną przez Wykonawcę i uzgodnioną z Zama-
wiającym dokumentacją projektową oraz decyzją o pozwo-
leniu na budowę. 

 

2. Wykonanie czynności związanych z uzyskaniem w imieniu 
Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie wybudowanego 
obiektu budowlanego.  

 
Uwarunkowania dotyczące prac budowlanych: 
a) 2 kondygnacje nadziemne i 1 podziemna o przeznaczeniu 
technicznym, gastronomicznym, medycznym i noclegowym; 
b) instalacje: 

- wodno-kanalizacyjna: wyposażenie w instalację wody cie-
płej i zimnej oraz instalację kanalizacji sanitarnej; 

- c.o.: zintegrowany system wentylacji mechanicznej z ogrze-
waniem i odzyskiwanie ciepła (zasilanie poprzez kocioł ga-
zowy); 

- elektryczna, w tym instalacja oświetleniowa, gniazd wtyko-
wych i odgromowa; 

- wentylacji: we wszystkich pomieszczeniach wentylacja me-
chaniczna z odzyskiem ciepła (rekuperacja). 

 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa Program Funk-
cjonalno – Użytkowy, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego 
zapytania ofertowego.  

MIEJSCE OBIEKTU  
BUDOWLANEGO Dz. nr 504/23, jednostka ewidencyjna: Załakowo, obręb 0019 

KODY CPV 

71.22.00.00-6 Usługi projektowania architektonicznego 
71.32.00.00-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 
45.00.00.00-7 Roboty budowlane 
45.11.12.00-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę 
i roboty ziemne 
45.20.00.00-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia komplet-
nych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie 
inżynierii wodnej i lądowej 
45.11.12.91-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu  
45.30.00.00-0 Roboty instalacyjne w budynkach 
45.40.00.00-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budow-
lanych. 

KRYTERIA WYBORU OFERTY 

I. Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty: 
1. Cena – 40% (niższa cena jest wyżej oceniana). 
2. Czas realizacji – 30% (krótszy czas realizacji jest wyżej ocenia-

ny). 
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3. Okres gwarancji – 30% (dłuższy okres gwarancji jest wyżej oce-
niany). 

 

II.    Sposób przyznawania punktów: 
1. Oferta najkorzystniejsza dla kupującego – 3 punkty. 
2. Oferta najmniej korzystna dla kupującego - 1 punkt. 
3. Oferta nie klasyfikująca się do w/w punktów – 2 punkty. 

 

III.   Sposób obliczania punktów: 
 

Sp = (K1 x WK1) + (K2 x WK2) + (K3 x WK3) 
 

„Sp” - suma punktów dla oferenta. 
„K1” - liczba punktów uzyskanych za kryterium nr 1. 
„WK1” – waga kryterium nr 1 w ujęciu procentowym. 
„K2” – liczba punktów uzyskanych za kryterium nr 2. 
„WK2” – waga kryterium nr 2 w ujęciu procentowym. 
„K3” – liczba punktów uzyskanych za kryterium nr 3. 
„WK3” – waga kryterium nr 3 w ujęciu procentowym. 
 

IV.   Jeżeli przy przyznawaniu punktów za dane kryterium okaże się, 
że: 

1. Dwie oferty (lub więcej) są najkorzystniejsze, zostaną przydzie-
lone 3 punkty dla każdej z nich. 

2. Dwie oferty (lub więcej) są najmniej korzystne, zostanie przy-
dzielone po 1 punkcie dla każdej z nich. 

3. Dwie oferty (lub więcej) nie kwalifikują się do żadnego                                
z powyższych kryteriów, każda z nich otrzyma 2 punkty. 

 

V.      Punkty przyznaje się w następującej kolejności: 
1. Najpierw oceniane są oferty najkorzystniejsze. 
2. Następnie oceniane są oferty najmniej korzystne. 
3. Pozostałe oferty nieocenione wg wzorów powyżej otrzymują 2 

pkt. 

MIEJSCE I SPOSÓB  
SKŁADANIA OFERTY 

Listownie lub osobiście na adres: 
 

Usługi ogólnobudowlane KELLER 
Witold Keller 
ul. Topolowa 9, Mosty 
84-300 Lębork 
 

W przypadku składania ofert osobiście, proszę o dostarczanie ich w 
dni robocze w godzinach od 8:00 do 16:00. 

TERMIN SKŁADANIA OFERT 24.11.2017 r. do godziny 9:00 – decyduje data wpływu. 

TERMIN PODPISANIA UMOWY  Do 15.12.2017 r. 

TERMIN REALIZACJI  
ZAMÓWIENIA Do 11 miesięcy od dnia podpisania umowy 

WARUNKI UDZIAŁU  
W POSTĘPOWANIU 

1. Z postępowania wykluczeni są Wykonawcy powiązani z Zamawia-
jącym osobowo lub kapitałowo (weryfikacja na podstawie wiedzy 
Zamawiającego i podpis pod oświadczeniem będącym treścią 
oferty). 

 

2. Wykonawca prowadzi działalność w zakresie objętym przedmio-
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tem zamówienia (zweryfikowany zostanie właściwy kod PKD ofe-
renta). 

 

3. Oferta winna zostać sporządzona na formularzu stanowiącym 
załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego (weryfikacja 
wzrokowa spełnienia warunku). 

 

4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych (weryfi-
kacja treści oferty). 

INFORMACJE DODATKOWE Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem                  
oraz złożeniem oferty. 

OSOBA DO KONTAKTU  
W SPRAWIE ZAMÓWIENIA 

Witold Keller 
ul. Skrzeszewo 1B 
83-342 Kamienica Królewska  

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Oferty nie spełniające wymagań zawartych w zapytaniu oferto-
wym, nie będą rozpatrywane – zostaną odrzucone. 

 

2. Oferta powinna zawierać cenę transportu i montażu.  
 

3. Uczestnik postępowania ma prawo zwrócić się do Zamawiającego                  
o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego. 

 

4. Zamawiający informuje, iż niniejszy przedmiot zamówienia 
współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach 
poddziałania 2.2.1 „Inwestycje profilowane - wsparcie dotacyjne” 
objętego Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa 
Pomorskiego na lata 2014-2020. 

 

5. Nie przewiduje się możliwości aneksowania zawartej umowy 
pomiędzy Zamawiającym, a wybrany Oferentem (o ile obie strony 
nie postanowią inaczej). 

 

6. Oferent ponosi odpowiedzialność za dotrzymanie wymaganych 
parametrów technicznych i jakościowych dostarczonego sprzętu i 
usług.  

ZAŁĄCZNIKI 1. Program Funkcjonalno - Użytkowy (Załącznik nr 1). 
2. Formularz oferty (Załącznik nr 2). 

 
 

 
 
 

 
 

…………………………………….……...…………………………………………. 
podpis i pieczęć Zamawiającego lub osoby upoważnionej 

 


