
Sulechów, 20 września 2017 r.  

 
 

Zapytanie ofertowe nr D.26.8.2017.JR 
 

I. ZAMAWIAJĄCY 

 
Powiat Zielonogórski  
ul. Podgórna 5  
65-057 Zielona Góra 
NIP 973-05-88-217 
reprezentowany przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego 
w Sulechowie, ul. Piaskowa 53, 66-100 Sulechów 
tel. (0-68) 3852686  fax. (0-68) 3853304 
 
Dni i godziny pracy zamawiającego: Poniedziałek-Piątek 7.15 - 15.15 
 

II. INFORMACJE  OGÓLNE 
 

1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 
Prawo zamówień publicznych ( Dz. U.2015.2164 t.j. ze zmianami) zwanej w dalszej części 
„ustawą”. 

2. Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego – Regulamin Udzielania Zamówień 
Publicznych o wartości nie przekraczającej w złotych równowartości kwoty, o której mowa 
w art. 4 pkt 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych obowiązujący w CKZIU w Sulechowie. 

3. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie zapytania 
ofertowego. 

 

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 
1. Przedmiot zamówienia: 
1.1.Przedmiotem zamówienia jest opracowanie Studium Wykonalności dla zadania inwestycyjnego 
„Modernizacja infrastruktury edukacji zawodowej w Sulechowie” dotyczącego przebudowy 
pomieszczeń w zakresie dostosowania do prowadzenia specjalistycznych zajęć zawodowych 
zlokalizowanych w budynkach CKZiU w Sulechowie w ramach projektu – Oś Priorytetowa 9 
„Infrastruktura społeczna”, Działanie 9,3 „Rozwój infrastruktury edukacyjnej”, Poddziałanie 9.3.1 
„Rozwój infrastruktury edukacyjnej – projekty realizowane poza formułą ZIT” dla projektów 
wskazanych w załączniku nr 5 do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO-L2020. 
 
1.2. Dane niezbędne do opracowania studium zostaną przekazane wykonawcy po podpisaniu umowy. 
 
1.3. Studium Wykonalności opracować zgodnie z Wytycznymi do opracowania Studium Wykonalności 
dla projektów inwestycyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjny - Lubuskie 2020. 
 
 1.4. Opracowanie należy dostarczyć w wersji tradycyjnej (papierowej) w 2 egz. oraz na nośniku 
elektronicznym. 
 
 

IV. TERMIN WYKONANIA:  
  
Opracowanie należy wykonać w terminie do dnia 10 października 2017 roku 
 



V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS DOKONYWANIA OCENY 
SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW 

 
1. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: 
   
Zamawiający nie stawia żadnych warunków. 
 
 
VI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 
 
1. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie/opakowaniu, w sposób gwarantujący zachowanie 
poufności jej treści oraz zabezpieczające jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. 
Koperta/opakowanie zawierające ofertę winno być zaadresowane do Zamawiającego na adres:  

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sulechowie 
ul. Piaskowa 53 

66-100 Sulechów 

i opatrzone nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy oraz oznaczone w sposób następujący: 
„Studium Wykonalności dla CKZiU w Sulechowie” 

Nie otwierać przed dniem 27 września 2017 roku, godz. 10
10 

Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego tj. sekretariat Centrum Kształcenia Zawodowego i 
Ustawicznego w Sulechowie ul. Piaskowa 53   
2. Termin składania ofert upływa dnia: 27 września 2017 roku o godz. 9:00. Oferty złożone po 
terminie zostaną zwrócone. 
3. Otwarcie ofert nastąpi: w dniu 27 września 2017 roku o godzinie 10:10 w siedzibie  
 Zamawiającego tzn. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sulechowie ul. Piaskowa 
53, gabinet Dyrektora CKZIU. 
5. Oferta powinna zawierać następujące dokumenty: 
    a/ wypełniony i podpisany formularz oferty wg załącznika nr 1, 
    b/ zaakceptowany projekt umowy wg załącznika nr 2, 
    c/ reprezentacja Wykonawcy do podpisania oferty określona we właściwym rejestrze lub innym  
       dokumencie, właściwym dla formy organizacyjnej Wykonawcy ( np. wypis z Rejestru    
       Przedsiębiorców  Krajowego Rejestru Sądowego, wypis z ewidencji działalności gospodarczej). 
        

VII. OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERTY 
 
1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty niniejszego postępowania Zamawiający będzie kierował się      
    następującymi kryteriami oceny:  
a) kryterium: cena oferty (C) - waga 95 % 
Zamawiający przyzna 95 punktów ofercie o najniższej cenie, każdej następnej zostanie 
przyporządkowana liczba punktów proporcjonalnie mniejsza, według wzoru: 
C = (Cmin / Co ) x 95 pkt 
gdzie: 
Cmin- najniższa cena brutto z ocenianych ofert (zł) 
Co – cena brutto oferty badanej (zł) 
b) kryterium: warunki płatności  – waga 5% 
Sposób obliczania; termin z oferty badanej: termin z oferty najkorzystniejszej x 5% x 100 
 
Oferta najkorzystniejsza to ta, która zawiera najkorzystniejszy bilans ceny i warunków płatności. 
 
UWAGA ! 
     W związku z tym, że warunki płatności stanowią kryterium oceny, zamawiających zastrzega  
     minimalny termin płatności wynoszący 7 dni i maksymalny termin płatności 30 dni. 
 
 

  



VIII.    Opis sposobu obliczenia ceny  
 

Wykonawca podaje wynagrodzenie brutto za całość zamówienia  
1. Wynagrodzenie będzie niezmienne przez cały czas realizacji zamówienia i Wykonawca nie może 

żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było 
przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac. 

2. W związku z powyższym cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania 
zamówienia wynikające wprost z niniejszej instrukcji. 

3. Wynagrodzenie należy podać w złotych polskich, obliczoną z dokładnością do dwóch miejsc po 
przecinku. 

4. Prawidłowe ustalenie kwoty podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy. 

 

IX. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE     
             DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY LUB WZÓR UMOWY. 
 
Według  wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej instrukcji. 
 
X.       OSOBA UPRAWNIONA DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 
 

Jerzy Rozynek -dyrektor   
 

XI. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY BYĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE 
OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 
 
Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie zawiadamia 
Wykonawców, którzy złożyli oferty, o wyborze najkorzystniejszej oferty,  o Wykonawcach, których 
oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne oraz terminie, po którego upływie umowa 
w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta. 
W przypadku złożenia tylko jednej oferty, która nie podlega odrzuceniu, postępowanie uznaje się za 
ważne 
  
XII. ZAŁĄCZNIKI 

• Formularz oferty  

• Wzór umowy  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 


