
 

Jelenia Góra 08.08.2022 r. 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

  

Zamawiający: Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze z siedzibą przy ul. Matejki 28, 58-500 

Jelenia Góra, posiadające numer identyfikacyjny NIP 611-18-63-368, REGON 231083620,  

zaprasza do złożenia ofert na:  „Opracowanie  dokumentacji projektowej na wykonanie niezbędnych 

napraw w budynku Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze, ul. Matejki 28 ”. 

 

I. Opis przedmiotu zamówienia:  

Przedmiot zamówienia obejmuje usługę dotyczącą opracowania dokumentacji projektowej 

obejmującej: projekt budowlany, projekt wykonawczy, przedmiar robót, Specyfikację Techniczną 

Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz kosztorys inwestorski. Dokumentacja dotyczy 

wykonania niezbędnych prac budowlanych wg wariantu II wskazanego w „Ekspertyzie technicznej 

dla budynku Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze, ul. Matejki 28” – załącznik nr 3 do 

zapytania ofertowego str. 13. 

Uszczegółowienie stanowi Opis Przedmiotu Zamówienia – załącznik nr 1 do zapytania ofertowego. 

1.  Termin realizacji zamówienia: do dwunastu tygodni od podpisania umowy. 

2. Miejsce i termin złożenia oferty: do dnia 16.08.2022 r. do godz. 10:00.   

3. Termin otwarcia ofert: 16.08.2022 r. godz. 12:00 

4. Kryteria oceny ofert:  

A. cena oferty 80%/80 pkt. Ocena oferty = cena minimalna brutto / cena badanej oferty x 80 

pkt. 

 

B. termin wykonania 20%/20 pkt. Ocena oferty zgodnie ze wskazaniem Wykonawcy na 

formularzu ofertowym.  

5. Warunki udziału w postępowaniu: Zamawiający  wymaga, aby Wykonawca dysponował 

Projektantem – osobą posiadającą uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji 

technicznych w budownictwie wydane na podstawie Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 

Budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 z późn. zm.) – Rozdział 2 „Samodzielne funkcje 

techniczne w budownictwie” lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, 

które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz jest uprawniona 

do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń. 

UWAGA! Wykonawca zobowiązany będzie przedłożyć odpowiednie dokumenty (Przynależność do 

Izby Inżynierów Budownictwa ) przed podpisaniem umowy.  

 

6. Wzór Formularza oferty - załącznik nr 1a do zapytania ofertowego. 

7. Warunki płatności - określone w projekcie umowy -załącznik nr 2 do zapytania ofertowego. 

8. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami ze strony Zamawiającego:  

Dominik Jakubów, mail: przetargi@muzeumkarkonoskie.pl, tel. 75 752 34 65/882 485 337. 

 

II. Opis sposobu obliczania ceny: 

1. Cenę ofertową należy podać w "FORMULARZU OFERTOWYM". 

2. Cena ofertowa musi być jednoznaczna i ostateczna. Zostanie wprowadzona do umowy jako 

obowiązujące strony przez okres realizacji zadania wynagrodzenie ryczałtowe. 

3. Cenę ofertową należy podać w PLN wraz z podatkiem VAT (wyrażoną cyfrowo i słownie), z 

dokładnością do drugiego miejsca po przecinku. VAT należy wyliczyć zgodnie z 

obowiązującymi przepisami. 

4. Uważa się, że Wykonawca wziął pod uwagę wszystkie wymagania i zobowiązania, bez względu 

na to czy zostały określone czy zasugerowane, zawarte we wszystkich częściach niniejszejego 
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zapytania, i że je odpowiednio wycenił. Tak więc, kwota musi zawierać nagłe i nieprzewidziane 

wydatki oraz różnorakie ryzyko związane z realizacją Umowy. 

5. Zaleca się, aby każdy z Wykonawców dokonał wizji lokalnej celem sprawdzenia stanu 

istniejących obiektu oraz warunków związanych z wykonaniem prac będących przedmiotem 

niniejszego zapytania ofertowego celem uzyskania dodatkowych informacji koniecznych i 

przydatnych do oceny prac, gdyż wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy z tytułu 

błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia elementów niezbędnych do wykonania umowy. 

 

 

III. Termin związania ofertą: 

1. Termin związania ofertą wynosi 20 dni roboczych. 

2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

 

IV. Termin płatności 

1. Wykonawca wystawi fakturę końcową po wykonaniu przedmiotu zamówienia. 

2. Faktura będzie płatna w terminie 7 dni od daty złożenia Zamawiającemu faktury wraz z 

dokumentami rozliczeniowymi, tj. protokołem odbioru. 

 

V. Sposób przygotowania oferty: 

Wykonawca jest obowiązany złożyć ofertę zgodnie z zamieszczonymi wzorami – Załącznik nr 1 do 

Zapytania. 

 

VI. Oferty należy składać: w formie pisemnej w zamkniętej kopercie w siedzibie Muzeum 

Karkonoskiego, 58-500 Jelenia Góra ul. Matejki 28 – sekretariat, w terminie do dnia 16.08.2022 r. 

godz. 10:00. 

 

Wykonawcy, który złoży najkorzystniejszą ofertę zostanie udzielone zamówienie. 

 

 

Z poważaniem 

 

 
 


