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DAG 2001/575/15               Stargard, dnia 20.07.2015 r. 

ZP/7/SCK/2015 

 

 

 

 

Z A P R O S Z E N I E  D O  S K Ł A D A N I A  O F E R T  
 

 
Dotyczące zadań pod nazwą: 

Remont pokrycia dachowego budynku Stargardzkiego Centrum Kultury oraz 
wykonanie tynku cienkowarstwowego  ściany na budynku Stargardzkiego 

Centrum Kultury w Stargardzie Szczecińskim przy ulicy Piłsudskiego 105. 
 
 

I. Informacje ogólne 
Stargardzkie Centrum Kultury zwane dalej Zamawiającym zaprasza do złożenia 

oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia na podstawie art. 4 pkt 8 oraz 

art.71 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz.  

U. z 3013 r. poz. 907,984 i 1474 oraz z 2014 r. poz. 423) i zgodnie z Zarządzeniem 

Dyrektora SCK Nr 13 z dnia 22 grudnia 2014 roku, której celem jest wykonanie 

robót budowlanych polegających na: 

Remoncie pokrycia dachowego budynku Stargardzkiego Centrum Kultury oraz 

wykonaniu tynku cienkowarstwowego  ściany na budynku Stargardzkiego Centrum 

Kultury w Stargardzie Szczecińskim przy ulicy Piłsudskiego 105. 

 
II. Pełna nazwa i adres Zamawiającego 

Stargardzkie Centrum Kultury 

73-110 Stargard Szczeciński, ul. Piłsudskiego 105 

NIP  854-10-03-379 

Tel. (91) 578-32-31 

 
III. Opis sposobu przygotowania oferty 

1. Oferta zostanie sporządzona na Formularzu oferty stanowiącym załącznik 

nr 1 

2. Do oferty zostaną załączone dokumenty wymagane w zapytaniu o cenę. 

3. Ofertę sporządza się w języku polskim. 

4. Oferta winna być napisana na maszynie do pisania lub ręcznie długopisem 

albo nieścieralnym atramentem - oferta może mieć także postać wydruku 

komputerowego. Oferty nieczytelne nie będą rozpatrywane - zostaną 

odrzucone. 
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5. Formularz oferty winien być podpisany, a wszystkie strony oferty - w tym 

wszystkie załączniki – powinny być parafowane przez osobę podpisującą 

ofertę. Oferta powinna być złączona w sposób trwały. 

6. Pełnomocnictwo do podpisania oferty winno być dołączone do oferty, o ile 

nie wynika to z  innych dokumentów załączonych do oferty (np. z odpisu      

z rejestru handlowego).  

7. Wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany winny być 

parafowane przez osobę/osoby podpisującą ofertę wraz z datą 

naniesienia zmiany. 

8. Wszystkie formularze zawarte w niniejszej specyfikacji, a w szczególności 

formularz oferty - Wykonawca wypełni ściśle według wskazówek 

zawartych w zapytaniu o cenę. W przypadku, gdy jakakolwiek część 

dokumentów nie dotyczy Wykonawcy - wpisuje on "nie dotyczy" i dołącza 

do oferty 

9. Brak możliwości składania ofert częściowych. 

Zamawiający informuje, że oferty składane w postepowaniu o zamówienie są jawne   

i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia z wyjątkiem informacji 

stanowiących tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji, jeśli Wykonawca nie później niż w dniu składania ofert 

zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane. Zamawiający zaleca, aby informacje 

zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa były złożone przez Wykonawcę                  

w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica przedsiębiorstwa” 

lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych jawnych elementów oferty. 

 

IV. Miejsce i termin składania ofert 

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej bezpośrednio do siedziby: Stargardzkie Centrum 

Kultury, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 105, 73-110 Stargard Szczeciński, sekretariat 

pokój nr 2 lub za pośrednictwem poczty na adres Stargardzkie Centrum Kultury, ul. 

Marszałka Józefa Piłsudskiego 105, 73-110 Stargard Szczeciński lub pocztą elektroniczną na 

adres sekretariat@sck.stargard.pl najpóźniej do dnia o6 sierpnia 2015 roku do godziny 

15.30. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Ofertę należy umieścić  w 

nieprzejrzystej, trwale zamkniętej kopercie (opakowaniu), zaadresowanej do 

Zamawiającego oraz oznaczonej napisem: Remont pokrycia dachowego budynku 

Stargardzkiego Centrum Kultury. Nie otwierać przed dniem 06 sierpnia 2015 

roku do godziny 15.30. 

V. Sposób porozumiewania się i osoby wyznaczone do kontaktu 

Osobą upoważnioną do kontaktu w zakresie procedury i przedmiotu zamówienia 

jest Joanna Przybyłowska, telefon komórkowy 516-165-995 lub 91 578 32 31. 

Pytania dotyczące postępowania można kierować pisemnie na podany adres 

Zamawiającego lub drogą elektroniczną  sekretariat@sck.stargard.pl w terminie do 

dnia 31 lipca 2015 roku do godziny 15.30. Zamawiający, bez ujawniania źródła 

zapytania, zawiadomi Wykonawców, którym wysłał zapytania ofertowe o pytaniach                               

i odpowiedziach, w tym o zmianie treści zapytania ofertowego oraz zamieści te 

informacje na swojej stronie internetowej. Zamawiający zastrzega sobie prawo do 



3 

 

zmiany warunków zapytania przed upływem terminu składania ofert. Wszelkiego 

rodzaju wnioski, oświadczenia, zawiadomienia itp. Zamawiający i Wykonawcy 

przekazują pisemnie lub drogą elektroniczną. Zapytanie ofertowe zostało wysłane 

pocztą elektroniczną i zostało umieszczone na stronie internetowej www. 

sck.stargard.pl zakładka BIP – zamówienia publiczne. 

        UWAGA 

Zamawiający oczekuje, że Wykonawca zapozna się dokładnie z treścią niniejszego 

dokumentu. Złożenie oferty będzie uznane za akceptację zasad prowadzonego 

postępowania opisanych w niniejszym dokumencie. 

 

VI. Opis przedmiotu zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na 

remoncie pokrycia dachowego budynku Stargardzkiego Centrum Kultury oraz 

wykonanie tynku cienkowarstwowego  ściany na budynku Stargardzkiego Centrum 

Kultury w Stargardzie Szczecińskim przy ulicy Piłsudskiego 105. 

Szczegółowy opis przedstawionego powyżej przedmiotu zamówienia zawiera 

załącznik nr 2. Przedmiar na roboty budowlane należy traktować jako element 

pomocniczy. W wycenie należy ująć również inne koszty niezbędne do wykonania 

robót. 

 

VII. Termin i miejsce realizacji zamówienia 

1. Miejscem realizacji zamówienia jest budynek Stargardzkiego Centrum 

Kultury w Stargardzie Szczecińskim przy ulicy Piłsudskiego 105. 

2. Realizacja zamówienia obejmuje cały okres inwestycji od dnia podpisania 

umowy do momentu podpisania końcowego odbioru końcowego zadania. 

3. Planowanym terminem zakończenia realizacji umowy jest 15 października 

2015 roku. 

4. Termin płatności do 30 dni od dnia otrzymania faktury. 

 

VIII. Warunki udziału w postępowaniu 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:  

1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub 

czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. 

2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie. Zamawiający uzna, że 

Wykonawca spełnia ten warunek jeżeli w okresie ostatnich pięciu lat przed 

upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy –         

w tym czasie wykonał co najmniej jedno zamówienie obejmujące swoim 

zakresem wykonanie budowy, przebudowy, rozbudowy, remontu 

rozbudowy dachu w budynku o kubaturze nie mniejszej niż 1000 m2. 

3. Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi 

do wykonania zamówienia. Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, 

jeżeli Wykonawca oświadczy, że w okresie realizacji będzie dysponował 
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potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia 

oraz wykaże, że w okresie realizacji zamówienia będzie dysponował osobą 

posiadająca uprawnienia do wykonywania samodzielnej funkcji                                  

w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 07 lipca 1994 roku Prawo 

budowlane w zakresie kierowania robotami budowlanymi. 

Jeżeli Wykonawca nie zatrudnia osoby posiadającej uprawnienie, ale 

będzie taka osoba dysponował wówczas winien przedstawić pisemne 

zobowiązanie  tej osoby do uczestniczenia w realizacji zamówienia              

w powierzonym zakresie. 

4. Udzielą gwarancji na przedmiot zamówienia na okres co najmniej trzech lat 

licząc od daty podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu 

zamówienia. 

 

IX. Sposób oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu 

Ocenę spełniania warunków udziału w postępowaniu Zamawiający przeprowadzi 

metodą spełnia lub nie spełnia w oparciu o dokumenty i oświadczenia jakie 

Wykonawca ma obowiązek zawrzeć w ofercie. Niespełnienie chociażby jednego 

warunku skutkować będzie odrzuceniem oferty. 

Zamawiający na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu 

wymaga złożenia następujących dokumentów: 

1. Oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie                 

z wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego zapytania. 

2. Oświadczenia o zrealizowanych należycie robotach budowlanych zgodnie            

z wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszego zapytania. 

3. Oświadczenia o dysponowaniu niezbędnym potencjałem technicznym                     

i osobami zdolnymi do wykonywania - zgodnie z wzorem stanowiącym 

załącznik nr 5 do niniejszego zapytania. 

 

X. Opis sposobu obliczania ceny 

1. Wykonawca podaje ceną za wykonanie przedmiotu zamówienia jako 

ryczałtową w rozumieniu art. 632 ustawy Kodeks cywilny  z dnia 23 kwietnia 

1964 roku. W związku z powyższym cena oferty musi obejmować wszelkie 

koszty niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia i pozostanie 

niezmienna przez cały okres realizacji przedmiotu zamówienia. 

2. Cenę oferty należy podać w złotych polskich. Wszelkie rozliczenia między 

Wykonawcą i Zamawiającym będą prowadzone w złotych polskich. 

3. Z uwagi na ryczałtowa formę wynagrodzenia, Zamawiający informuje, ze 

cena ryczałtowa to cena za całość zamówienia wraz z wszystkimi kosztami 

niezbędnymi do wykonania zamówienia, ustalonymi na podstawie wizji 

lokalnej na placu budowy i przedmiarów robót. 

4. Obliczając cenę oferty należy podać wartość netto, wskazać wysokość i kwotę 

należnego podatku od towarów i usług VAT jeżeli występuje oraz wartość 
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brutto. Wszystkie obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch 

miejsc po przecinku. 

 

XI. Kryteria oceny ofert 

Przy wyborze proporcji do realizacji Zamawiający będzie się kierował kryterium            

– cena 100%. Za najkorzystniejsza zostanie uznana oferta z najniższą ceną. 

 

XII. Wybór najkorzystniejszej oferty 

O wyborze najkorzystniejszej oferty lub nie wybraniu oferty Zamawiający 

zawiadomi drogą elektroniczna Wykonawców, którzy złożyli oferty oraz umieści 

informację w BIP (bip.um.stargard.pl) oraz na stronie www.sck.stargard.pl  do dnia 

11 sierpnia 2015 roku. 

 

XIII. Odrzucenie oferty 

Zamawiający odrzuci ofertę jeżeli: 

1. Jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego. 

2. Zostanie złożona po terminie. 

3. Będzie zawierała rażąco niską cenę. 

4. Będzie nieważna na podstawie odrębnych przepisów 

5. Wykonawca nie spełnia warunków udziału w postepowaniu. 

6. Jest nie kompletna. 

7. Jest błędnie wypełniona 

8. Jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów       

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 

 

XIV. Unieważnienie postępowania 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podanie 

przyczyny. Zamawiający unieważni postępowanie jeżeli: 

1. Nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu. 

2. Cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, 

którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, 

chyba, że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej 

oferty. 

3. Wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie 

postepowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie 

Zamawiającego. 

 

XV. Informacje dotyczące zawierania umowy 

Po dokonanym wyborze najkorzystniejszej oferty z wybranym Wykonawcą zostanie 

podpisana umowa ( załącznik nr 6) w terminie do 5 dni od daty powiadomienia o 
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wyborze najkorzystniejszej oferty. Umowa wymaga formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

 

 


