
Radom 31.05.2021r. 

Teatr Powszechny 
im. Jana Kochanowskiego 
w Radomiu 
Pl. Jagielloński 15 
26-600 Radom 

ZAPYTANIE OFERTOWE  
Dot.  Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego - Modernizacja sieci 

wodno-kanalizacyjnej oraz przebudowa i budowa sanitariatów i łazienek 
w budynku Teatr Powszechnego 

I. Opis przedmiotu zamówienia 
1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest pełnienie kompleksowego nadzoru 

inwestorskiego nad realizacją  modernizacji  sieci wodno-kanalizacyjnej oraz 
przebudowy i budowy sanitariatów i łazienek w budynku Teatru Powszechnego. 

2. Nadzór obejmuje etap pierwszy inwestycji tj. zadanie pn. „ Przebudowa wszystkich 
istniejących węzłów sanitarnych i budowa wc dla osób niepełnosprawnych – ETAP I” i 
dotyczy wszystkich branż wynikających z opracowanej dokumentacji projektowej, 
(dostępnej na stronie: https://platformazakupowa.pl/transakcja/450329 lub w siedzibie 
Zamawiającego) oraz wszystkie czynności wynikające z Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. 
-Prawo budowlane (tekst jedn. w Dz. U. 2016poz.290), rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i 
rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z późn. zm.) 
i umowy z wykonawcą robót budowlanych, a w szczególności: 
1) reprezentowanie Zamawiającego na budowie poprzez sprawowanie kontroli 

zgodności realizacji z projektem, warunkami pozwolenia na budowę, umową, 
przepisami prawa, obowiązującymi normami, wytycznymi branżowymi oraz 
zasadami wiedzy technicznej; 

2) sprawdzanie jakości wykonywanych robót, wbudowanych wyrobów budowlanych, a 
w szczególności zapobieganie zastosowaniu materiałów wadliwych i 
niedopuszczonych do obrotu i stosowania; 

3) sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, 
uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń 
technicznych. 
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3. Szczegółowo przedmiot zamówienia opisany został w projekcie umowy stanowiącym 
załącznik do niniejszego zapytania. 

II. Termin i sposób realizacji 
Od daty podpisania umowy do daty zakończenia inwestycji (protokolarnego odbioru przedmiotu 
inwestycji bez zastrzeżeń), nie później jednak niż do dnia 10.12.2021 r. 

III. Kryteria oceny ofert i wagi punktowe lub procentowe 
1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował niżej 

podanymi kryteriami i ich wagami: 

A. Kryterium „cena” będzie liczone w następujący sposób: 

 

Końcowy wynik powyższego działania zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku. 

2. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta jest zgodna z treścią 
zapytania oraz jego oferta jest najkorzystniejsza pod względem kryteriów. 

3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z największą liczbą punktów, tj. 
przedstawiająca najkorzystniejszy bilans kryteriów oceny ofert, o których mowa 
powyżej. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie 
oferty lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans kryterium oceny ofert, zamawiający 
spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną. 

IV. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.  

V. Wzór umowy stanowi załącznik nr 2  

VI. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełniania 

1. Przedkładając swoją ofertę, Wykonawca akceptuje w całości i bez zastrzeżeń warunki 
opisane w zapytaniu. 

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące 
warunki: 
1) posiadają uprawnienia do wykonywania nadzoru inwestorskiego bez ograniczeń w 

branży budowlanej w następujących specjalnościach: 
a) konstrukcyjno-budowlanej 

Nazwa kryterium Waga kryterium (w % 
lub pkt)

Cena 100 %

Cenat brutto najtańszej oferty
Cena Brutto badanej oferty

× waga kryterium= liczba punktów za kryteriumCena
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b) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych 
c) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych  

2) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 
zamówienia; 

3) dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym i osobowym 
4) posiadają odpowiednią wiedzę i doświadczenie  

VII. Sposób przygotowania oferty  
1. Wykonawca ubiegający się o zamówienie zobowiązany będzie do dostarczenia: 

1) oferty (wg załącznika nr 1); 
2) dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień o których mowa w ust VI pkt 2 

ppkt 1  
2. Złożone dokumenty mogą być przedstawione w postaci skanu. 
3. Podane w ofercie ceny powinny obejmować wszystkie składniki do wykonania 

przedmiotu zapytania.  
4. Wymaga się by oferta była przygotowana  w języku polskim. 
5. Wymaga się by wszystkie strony oferty były podpisane przez osobę uprawnioną do 

zaciągania zobowiązań. 
6. Wszelkie skreślenia i poprawki w treści oferty muszą być parafowane przez osobę 

uprawnioną do zaciągania zobowiązań. 
7. W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty należy załączyć 

pełnomocnictwo z określeniem jego zakresu; pełnomocnictwo należy przesłać w formie 
kopii poświadczonej notarialnie albo kopii poświadczonej przez mocodawcę 
(upoważniającego). 

VIII.Sposób złożenia oferty 
1. Ofert należy złożyć do dnia 04.06.2021 godz. 10:00 w postaci elektronicznej na adres: 

katarzynabernat@teatr.radom.pl 
2. Oferent przed upływem terminu składania ofert może zmienić lub wycofać swoją ofertę. 
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane 
4. Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy o uzupełnienie przesłanych ofert o 

brakujące dokumenty. 
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwrócenia się do Wykonawcy w celu 

wyjaśnienia złożonej oferty i/lub uzupełnienia dokumentów. 

IX. TERMIN WAŻNOŚCI OFERT 
30. ni 

X. INFORMACJA DODATKOWE  
1. Niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również 

nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych. 
2. Zamawiający informuje, iż całościowa oferowana cena stanowi informację publiczną w 
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rozumieniu Ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r.  
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego zapytania ofertowego 

do upływu terminu składania ofert. Jeżeli zmiany będą mogły mieć wpływ na treść 
składanych w postępowaniu ofert, Zamawiający przedłuży termin składania ofert. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo w każdej chwili do unieważnienia zapytania 
ofertowego bez konieczności podawania przyczyny.  

5. Zamawiający może żądać informacji dotyczących złożonej oferty i Wykonawcy. 
6. Zamawiający może odpowiednio stosować zapisy ustawy z Prawo Zamówień 

Publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2019) dotyczących rażąco niskiej ceny. 
7. Zamawiający dopuszcza możliwość negocjacji złożonych ofert cenowych.   
8. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego w formie elektronicznej o wyjaśnienie 

treści zapytania ofertowego. Ze strony Zamawiającego uprawnionymi do udzielania 
wyjaśnień na etapie postępowania ofertowego jest: Katarzyna Bernat email: 
katarzynabernat@teatr.radom.pl 

XI. Załączniki 
1. Wzór Oferty 
2. Wzór umowy 
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_____________________ 
                    miejscowość, data            

Nazwa firmy: __________________________________________ 

REGON: _____________________________________________ 

NIP: _________________________________________________ 

Numer Skrzynki PEPPOL (jeśli posiada) __________________________________ 

Adres firmy : _______________________________________________________ 

(kod, miejscowość, ulica, nr domu, nr lokalu, województwo, powiat) 

e-mail: ___________________________________________ 

telefon: __________________________________________ 

faks: ____________________________________________ 

OFERTA  

Teatr Powszechny im. Jana Kochanowskiego  
w Radomiu 
Pl. Jagielloński 15 
26-600 Radom 

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe dot. : 
…..................................................................................................................................................... 
składamy niniejszą ofertę. 

1. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia  za cenę całkowitą: 
netto=…...................................................... zł 
VAT= …...................................................... zł 
RAZEM= …................................................. zł brutto 

2. Oświadczamy, że oferowana cena zawiera wszystkie koszty związane z wykonaniem zadania. 

3. Oświadczamy, że spełniamy wszystkie warunki zawarte w Zapytaniu Ofertowym 

4. Oświadczamy, że  jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu 
składania ofert. 

5. W przypadku udzielenia zamówienia zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i 
terminie wskazanym przez Zamawiającego na warunkach przedstawionych w zapytaniu 
ofertowym 

6. Oświadczamy, że jeżeli w okresie związania ofertą nastąpi jakiekolwiek znaczące zmiany 
sytuacji przedstawionej w naszych dokumentach załączonych do oferty, niezwłocznie 
poinformujemy o nich Zamawiającego. 
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7. Oferta wraz z załącznikami została złożona na …...stronach. 

8. Informuję, że informacje składające się na ofertę, zawarte na stronach............... stanowią 
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 
roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i jako takie nie mogą być ogólnie udostępniane. 

9. Oświadczam, że jestem mikro/małym/średnim* przedsiębiorcą** 

10. Jestem /nie jestem* czynnym podatnikiem VAT. 

11. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO 
(rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w 
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) wobec osób 
fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania 
się o udzielenie zamówienia w niniejszym postępowaniu.*** 

12. Do oferty załączamy następujące dokumenty: 

1)  ................................................................................ 

2) ................................................................................. 

3) ................................................................................. 

13. Osoba uprawniona do kontaktów z Zamawiającym: 

……………………………………… 

(imię i nazwisko) 

nr tel. ............................................., e-mail................................................. 

…...................................................                       ..................................................................................
.... 
/Nazwa i adres wykonawcy/    /podpis osoby uprawnionej do reprezentacji 
Wykonawcy/ 

*niepotrzebne skreślić 
** Zgodnie z zaleceniem Komisji Europejskiej z dnia 6.05.2003 r. dot. definicji mikroprzedsiębiorstw, małych i 
średnich przedsiębiorstw (Dz. Urz. UE L 124 z 20.05.2003, str. 36): 

• mikroprzedsiębiorstwo – to przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub 
roczna suma bilansowa nie przekracza 2 mln EUR; 

• małe przedsiębiorstwo – to przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna 
suma bilansowa nie przekracza 10 mln EUR; 
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• średnie przedsiębiorstwa – to przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi 
przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 mln EUR 
lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 mln EUR. 

*** W przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub 
zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści 
oświadczenia Wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie). 
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