
Zapytanie ofertowe
o wartości poniżej 30 000 EURO

w trybie art. 4 pkt 8 ustawy Prawa zamówień publicznych
(Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 ) na :

Wykonanie  audytu  energetycznego  oraz  opracowanie  pełno  branżowej  dokumentacji

projektowo – kosztorysowej dla inwestycji pn. „Termomodernizacja budynków SPZOZ

w  Sanoku  przy  ulicy  Konarskiego  8 w  celu  zwi ększenia  efektywno ści

energetycznej” 

DLA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJI  

W SANOKU  N R : SPZOZ/ZAP/366/2017

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Publicznej w Sa noku 38-500 Sanok, ul. 800-

lecia 26, zwanym dalej „ Zespołem” zaprasza do zło żenia oferty na:  

1 Przedmiot zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest:
• opracowanie audytu energetycznego dwóch budynków          (budynku szpitala i budynku

RTG) umożliwiającego wykonanie  termomodernizacji  polegającej  na dociepleniu  ścian,
wymianie stolarki okiennej i drzwiowej, dociepleniu stropodachu lub wykonaniu nowego,
remoncie kotłowni, c.o, ciepłej wody użytkowej i innych prac umożliwiających uzyskanie
trwałego efektu termomodernizacyjnego

• opracowanie  audytów  efektywności  energetycznej  oświetlenia  wewnętrznego  (dla  2
budynków j.w.) 

• opracowanie audytu efektywności energetycznej oświetlenia zewnętrznego (terenu) 
• opracowanie  pełno  branżowej  dokumentacji  budowlanej  projektowo-kosztorysowej  w

zakresie niezbędnym do uzyskania prawomocnego pozwolenia na budowę (lub zgłoszenia
robót budowlanych), przygotowania i przeprowadzenia przez Zamawiającego postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych,  realizacji  oraz
odbioru zamierzenia inwestycyjnego pod nazwą: „Termomodernizacja budynków SPZOZ
w Sanoku przy ulicy Konarskiego 8 w celu zwiększenia efektywności energetycznej”

2. Przedmiot zamówienia obejmuje swoim zakresem: 

2.1.  -  Wykonanie  audytu energetycznego  dla budynków Szpitala z  modernizacją  istniejącego
oświetlenia zewnętrznego na terenie szpitala: 
a)  Audyt  energetyczny  winien  być  wykonany  w  sposób  umożliwiający  podjęcie  działań
umożliwiających  głęboką  modernizację  energetyczną  budynków  szpitalnych  wraz  z  wymianą
wyposażenia tych obiektów na energooszczędne zgodnie z wytycznymi zawartymi w Programach
Operacyjnych współfinansowanych ze środków UE. 
Audyt efektywności energetycznej oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego (terenu) winien być
wykonany  w  sposób  umożliwiający  podjęcie  działań  umożliwiających  głęboką  modernizację
energetyczną  budynków  szpitalnych  wraz  z  wymianą  wyposażenia  tych  obiektów  na
energooszczędne  zgodnie  z  wytycznymi  zawartymi  w  Programach  Operacyjnych
współfinansowanych ze środków UE.
b)  Kompleksowość  modernizacji  ma  obejmować  swoim  zakresem  wszystkie  opłacalne  pod
względem  ekologicznym  i  ekonomicznym  działania  wymienione  w  Programach  Operacyjnych
współfinansowanych ze środków UE. 
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c)  Przy  ocenie  opłacalności  przedsięwzięcia  polegającego  na  termomodernizacji  ścian
zewnętrznych  należy  uwzględnić  koszty  usunięcia  z  elewacji  dotychczasowego  ocieplenia
zawierającego azbest oraz wszystkie koszty związane z jego utylizacją. 
d) Przyjęta technologia ocieplenia ścian musi umożliwi ć  jej  wykonanie w obiekcie czynnym w
sposób nie powodujący przerw w pracy Szpitala. 
e)  Przedmiotem  audytu  energetycznego  i   audytu  efektywności  energetycznej  oświetlenia
wewnętrznego są: 
- budynek szpitala przy ulicy Konarskiego 8 w Sanoku
- budynek RTG przy ulicy Konarskiego 8 w Sanoku

Przedmiotem audytu efektywności energetycznej oświetlenia zewnętrznego jest teren szpitala przy
ul. Konarskiego 8  w Sanoku

g)  Opracowanie  musi  umożliwi ć  Zamawiającemu  uzyskanie  zmniejszenia  rocznego
zapotrzebowania na energię o co najmniej 25%,  jest to warunkiem niezbędnym przystąpienia
do wykonania tego zadania. 

2.2.  Wykonanie  pełno  branżowej  dokumentacji  projektowo  –  kosztorysowej  (projekt
budowlany i wykonawczy) na podstawie audytu energetycznego o którym mowa w ust.2.1.
obejmuje: 
a)  opracowanie projektu budowlanego w koniecznym zakresie, wraz z uzyskaniem wymaganych
opinii  oraz (jeżeli  będzie to konieczne) niezbędnych decyzji  wydanych na podstawie ekspertyz,
który obejmuje: 

a.1. termomodernizację 2 budynków szpitalnych przy ulicy Konarskiego w Sanoku 
a.2.  modernizację  centralnego  ogrzewania  pomieszczeń,  modernizacja  instalacji  ciepłej  wody
użytkowej, modernizacja kotłowni -  w zakresie przewidzianym przez audyt energetyczny; 
a.3.  modernizację  oświetlenia wewnętrznego,  zewnętrznego i  terenu w zakresie przewidzianym
przez audyt energetyczny, w tym budowę inteligentnych energooszczędnych systemów oświetlenia
w budynkach oraz na terenie szpitala; 
a.4.  montaż  indywidualnych  liczników ciepła,  ciepłej  wody,  instalacji  termostatów  i  zaworów
podpionowych, jeżeli będzie to wynikać z przeprowadzonego audytu energetycznego; 
a.5. zaprojektowanie nowego systemu rezerwowego źródła zasilania w energię elektryczną, 
a.6 zaprojektowanie nowego  systemu rezerwowego źródła zaopatrzenia w wodę
b)  złożenie  w  imieniu  Zamawiającego  kompletnego  wniosku  o  pozwolenie  na  budowę  lub
zgłoszenie robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę 
c)  wykonanie projektów wykonawczych (jeżeli  stopień  złożoności projektowanych robót będzie
tego wymagał) w zakresie obejmującym branże: 
- architektoniczną, 
- konstrukcyjną jeżeli będzie wymagana przyjętymi rozwiązaniami projektowymi, 
- instalacji w zakresie w zakresie przewidzianym przez audyt energetyczny. 
2.3. Wykonana dokumentacja ( audyty energetyczne i dokumentacja projektowa) musi uwzględniać
i  spełniać  wymagania Zamawiającego (winna być  na bieżąco z nim konsultowana) i  musi  być
zgodna z  obowiązującymi  przepisami  prawa.  Dokumentacja  projektowa wymaga uzgodnienia  i
zatwierdzenia przez Zamawiającego. 
2.4.  Roboty budowlane związane z termomodernizacją budynków Szpitala będą przebiegały przy
działającym i eksploatowanym obiekcie. Wykonawca dokumentacji projektowej musi uwzględnić i
zaplanować sposób wykonywania robót budowlanych, aby Oddziały mogły bezpiecznie i w sposób
ciągły świadczyć usługi medyczne. 
2.5.  W  ramach  zamówienia  obowiązkiem  Wykonawcy  będzie  również  sprawowanie  nadzoru
autorskiego. 
3. Zamawiający wymaga aby Wykonawca wykonał przedmiot zamówienia w zakresie: 
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3.1.  (audytu energetycznego) z uwzględnieniem wymagań zawartych w: 
a) Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z 10 sierpnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i
sposobu  sporządzania  audytu  efektywności  energetycznej,  wzoru  karty  audytu  efektywności
energetycznej oraz metod obliczania oszczędności energii (Dz. U. z 2012 nr 962). 
b)  Rozporządzeniu Ministra  Infrastruktury  z  dnia  17  marca 2009 r.  w  sprawie  szczegółowego
zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a
także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego (Dz. U. Nr 43, poz.
346 ze zm.) 
c)  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  i  Rozwoju  z  dnia  3  września  2015  r.  zmieniające
rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu
remontowego,  wzorów  kart  audytów,  a  także  algorytmu  oceny  opłacalności  przedsięwzięcia
termomodernizacyjnego (Dz. U. z 2015 r., poz. 1606). 

- Opracowany audyt energetyczny musi być kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

3.2.  (wykonanie Projektu) zgodnie z: 
a) kryteriami dotyczącymi efektywności energetycznej ujęte w Dyrektywie 2012/27/UE z dnia 25
października 2012 r. 
b) kryteriami dotyczącymi efektywności energetycznej ujęte w Dyrektywie 2006/32/WE w sprawie
efektywności końcowego wykorzystania energii i usług energetycznych. 
c) Ustawą Prawo Budowlane z 7.07.1994 ( tekst jednolity Dz. U. z 2013, poz. 1409 z późniejszymi
zmianami) 
d) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych,
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. z 2015, poz. 1422) 

oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym w szczególności: 
e) Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2012 nr 0 poz.
462 z późn. zm.), 
f) Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dn. 26.06.2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań,
jakim  powinny  odpowiadać  pomieszczenia  i  urządzenia  podmiotu  wykonującego  działalność
leczniczą (Dz. U. z 2012 r. poz.739 z późn. zm.), 

3.3.Wykonania dokumentacji kosztorysowej (kosztorys inwestorski, przedmiary) 
zgodnie z: 
a)  Rozporządzeniem Ministra  Infrastruktury z  dn.  18.05.2004 r. w sprawie  określenia  metod i
podstaw  sporządzania  kosztorysu  inwestorskiego,  obliczania  planowanych  kosztów  prac
projektowych  oraz  planowanych  kosztów  robót  budowlanych  określonych  w  programie
funkcjonalno- użytkowym (Dz. U. nr 130 poz. 1389). 

4.  W  związku  z  tym,  że  dokumentacja  projektowa  będąca  przedmiotem  zamówienia  będzie
stanowiła  podstawę  opracowania  SIWZ w późniejszym postępowaniu  przetargowym na wybór
wykonawcy robót budowlanych dla w/w zadania, Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia jej
zgodnie z wymaganiami wynikającymi z ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia
2004r (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm). 
5.  W trakcie postępowania przetargowego na wykonanie robót budowlanych Wykonawca będzie
zobowiązany  do  udzielania  odpowiedzi  na  pytania  skierowane do  Zamawiającego  dotyczące
zapisów dokumentacji projektowej. 
6.  Wykonana  dokumentacja  winna  posiadać  wszelkie  niezbędne  uzgodnienia  i  pozwolenia
wymagane przepisami prawa. 
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7. Dokumentacja wykonawcza (projektowa) i jej uszczegółowienie winne pozwalać na określenie
dokładnego sposobu wykonania i zakresu prac budowlano- instalacyjnych oraz dokonania odbioru
wykonanych robót. 
8. W trakcie realizacji przedmiotu zamówienia do obowiązków Wykonawcy należy: 
a) wizja lokalna obiektu szpitala i szczegółowe zapoznanie się z terenem inwestycji; 
b) sprawdzenie dostarczonej inwentaryzacji budowlanej oraz sporządzenie inwentaryzacji instalacji
w zakresie koniecznym do właściwego wykonania projektu, a w przypadku braku inwentaryzacji
budynków sporządzenie jej własnym staraniem i na własny koszt; 
c) sporządzenie mapy do celów projektowych własnym staraniem i na własny koszt ; 
d) uzyskanie wszystkich wymaganych prawem uzgodnień, opinii, odstępstw itp.; 
e) sporządzenie innych opracowań, niezbędnych z punktu widzenia kompletności dokumentacji pod
kątem uzyskania decyzji organów administracji państwowej i samorządowej czy innych jednostek
branżowych uzgadniających dokumentację; 
f) wykonanie koncepcji  kompleksowej modernizacja energetycznej  budynków ( w tym sposobu
ocieplenia  ścian  zewnętrznych  i  kolorystyki  elewacji)  i  uzyskanie  jej  akceptacji  przez
Zamawiającego przed wykonaniem projektu budowlanego i projektów wykonawczych 
g) wykonanie kompletnego projektu budowlanego 
h) złożenie kompletnego wniosku o pozwolenie na budowę (lub zgłoszenie na wykonanie robót
budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę) 
i)  wykonanie  kompletnych  projektów  wykonawczych  branżowych  jeżeli  stopień  złożoności
projektowanych robót będzie tego wymagał, bądź na żądanie Zamawiającego; 
j) wykonanie przedmiarów i kosztorysów budowlanych, ZZK; 
k) wykonanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót dla wszystkich branż 
l) sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacją inwestycji z zastrzeżeniem, że nadzór autorski
nad wykonaniem robót na podstawie sporządzonej dokumentacji projektowo-kosztorysowej będzie
przedmiotem osobnej  umowy podpisanej  z  Zamawiającym  w momencie  rozpoczęcia  realizacji
inwestycji. 

Uwaga: Zamawiający przewiduje, że czas od przekazania dokumentacji projektowej do rozpoczęcia
realizacji obiektu na podstawie tej dokumentacji może wynieść do 2 lat. 
11. Pozostałe uwarunkowania 
1) Termin wykonania przedmiotu umowy Zamawiający ustala na: 
1.1.  wykonanie audytu energetycznego – do 60 dni od dnia podpisania umowy. 
1.2.  wykonanie pełno branżowej dokumentacji projektowo – kosztorysowej – do 60 dni od dnia
podpisania umowy. 

Za  termin  wykonania  zamówienia  będącego  przedmiotem  niniejszej  umowy  uważa  się  dzień
złożenia dokumentacji projektowej w Wydziale Administracji Budowlanej Urzędu Miasta Gorzów
Wlkp. 
2) Forma opracowania dokumentacji i wymagana ilość opracowań 

1. W wymaganym terminie Wykonawca wyda Zamawiającemu : 
a)  opracowanie -Audyt energetyczny  wykonany w 5 egzemplarzach w formie pisemnej w języku
polskim  oraz  w  formie  elektronicznej  zapisanej  na  płycie  CD  przy  użyciu  programów
ogólnodostępnych (np. AutoCad). 
Wszystkie  pisemne  egzemplarze  audytu  energetycznego oraz  załączniki  zostaną  wykonane  w
formacie A-4 w sposób uniemożliwiający jego zdekompletowanie oraz winny być ponumerowane. 
b)  dokumentację  projektową  -  wykonanie  pełno  branżowej  dokumentacji  projektowo  –
kosztorysowej w formie papierowej oraz elektronicznej, w następującej ilości egzemplarzy: 
a. Projekt budowlany – 7 egz. w wersji papierowej + 2 egz. na płycie CD, 
b. Projekt wykonawczy - 4 egz. w wersji papierowej + 2 egz. na płycie CD, 
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c. Kosztorys inwestorski – 4 egz. w wersji papierowej + 2 egz. na płycie CD, 
d. Przedmiar robót – 4 egz. w wersji papierowej + 2 egz. na płycie,
e. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – 3 egz. w wersji papierowej +
2 egz. na płycie CD w wersji edytowalnej i pdf, 

e.1. Na płytach CD należy przygotować: 
a.  Dokumentację  rysunkową  z  Projektu budowlanego i  wykonawczego w wersji  elektronicznej
należy przygotować w formacie „.PDF“ oraz „.DWG“, 
b. STWiORB oraz opisy do dokumentacji w wersji „PDF” oraz „DOC” 
c. Kosztorysy inwestorskie , przedmiary należy przygotować w formacie „.PDF“ oraz „.ATH“ 

3.  Przedmiot umowy stanowi „utwór” w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i
prawach pokrewnych ( t. jednolity Dz. U. Z 2006 roku nr 90 poz. 631 ) i podlega ochronie przewidzianej w
tych przepisach – szczegółowe określenie praw i obowiązków związanych z przeniesiem praw autorskich
zostały zawarte w § 7 projektu umowy .

2. Termin realizacji zamówienia  : 

od dnia zawarcia umowy – maksymalnie 60 dni (zaoferowanie innego terminu realizacji spowoduje
odrzucenie oferty). 
3. Miejsce wykonania zamówienia:  siedziba Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Publicznej w 
Sanoku 38-500 Sanok, ul. 800-lecia 26 – Budynek Administracji- Sekretariat

4. Miejsce i termin zło żenia oferty:

Sekretariat  Samodzielny Publiczny Zespół  Opieki  Publicznej  w Sa noku 38-500 Sanok,  ul.
800-lecia 26

Termin złożenia oferty: do dnia 07.08.2017 r. do godz. 11:00.

Termin  otwarcia  ofert:  07.08.2017  r.  o  godz.  12:00  w  Dziale  Zamówie ń  Publicznych
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Publicznej w Sa noku 38-500 Sanok, ul. 800-lecia 26,
pok. Nr 11.

5. Warunki płatno ści  : do 30 dni licząc od dnia otrzymania prawidłowej faktury VAT .

6. Inne szczególne warunki  : 

Warunki realizacji niniejszego przedmiotu umowy określa wzór umowy stanowiący załącznik nr 3 
do zapytania ofertowego. 

7. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty:  

Cena – 100 %

W celu  wyłonienia  najkorzystniejszej  oferty,  Zamawiający  będzie  posługiwał  się  następującym
wzorem :

Cena /C/ - czyli cena brutto wykonania całego zamów ienia   

Najniższa realna cena, która gwarantuje wykonanie przedmiotu zamówienia otrzymuje 100pkt.

Oblicznie wartości punktów nastąpi w oparciu o następujący wzór

P=   Cena najniższa x  kryterium

               Cena badana 

Za najkorzystniejsz ą ofert ę zostanie uznana oferta nieodrzucona , która uzyska  najwi ększą 
liczb ę punktów   

8. Osoby upowa żnione do kontaktu z wykonawcami:   

w sprawach merytorycznych
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 – Piotr Galik , Główny Specjalista  , tel. 013 46 56 185

w sprawach formalnych(proceduralnych) 

– Krystian Skoczyński Dział Zamówień Publicznych, tel. 013 46 56 290 

9. Termin zwi ązania ofert ą (ważność oferty) wynosi : 30 dni od dnia otwarcia ofert. 

10.     Sposób zło żenia oferty:

Ofertę należy sporządzić w języku polskim w formie pisemnej zwykłej i złożyć w Sekretariacie 
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Publicznej w Sa noku 38-500 Sanok, ul. 800-lecia 26 ,

Minimalna tre ść oferty :

Zalecany wzór oferty zawiera załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

11.   Warunki udziału w post ępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnie nia tych 
warunków.

1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warun-
ki, dotyczące:
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy

prawa nakładają obowiązek ich posiadania. 
2) posiadania wiedzy i doświadczenia -   wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że w okresie

ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia dzia-
łalności wykonawcy jest krótszy - w tym okresie, wykonawca wykonał, a w przypadku świad-
czeń okresowych lub ciągłych również wykonywał usługi w zakresie minimum: - co najmniej
jedną usługę w zakresie opracowania audytu energetycznego i pełno branżowej dokumenta-
cji budowlanej projektowo - kosztorysowej   odpowiadających przedmiotowi niniejszego zamó-
wienia, tj. budynku użyteczności publicznej -  o powierzchni użytkowej powyżej 1 500 m2 .

2. Wykonawca może polegać  na wiedzy i  doświadczeniu,  potencjale technicznym, osobach
zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależ-
nie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobo-
wiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do reali-
zacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych pod-
miotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy
wykonywaniu zamówienia.

3. Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu podlegać będą
wykluczeniu z udziału w postępowaniu. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuco-
ną.

12.    Wykaz  o świadcze ń  i  dokumentów,  jakie  maj ą  dostarczy ć  wykonawcy  w  celu
potwierdzenia spełnienia warunków udziału w post ępowaniu 

1. W celu potwierdzenia, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowania składa nastę-
pujące dokumenty:

1) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji
działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do
ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem termi-
nu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.
2) Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień/pełnomocnictw osób składających ofertę,
o ile nie wynika to z przedstawionych dokumentów rejestrowych

3) Wykaz wykonanych, a usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wie-
dzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat licząc od dnia złożenia oferty, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przed-
miotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te do-
stawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie,

4) Jeżeli wykonawca wykazując spełnienie warunku, o których mowa wyżej polega na zasobach
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innych podmiotów zobowiązany jest wykazać, że w stosunku do tych podmiotów brak jest
podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia o ile podmioty te będą brały
udział w realizacji części zamówienia

2. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o doku-
menty złożone przez wykonawcę  w niniejszym postępowaniu metodą  warunku granicznego -
spełnia/niespełna.
3. W przypadku podmiotów występujących wspólnie (konsorcjum) Zamawiający uzna, że Wy-
konawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, jeżeli wszystkie warunki zostaną spełnione
przez całe konsorcjum, – co oznacza, że nie każdy członek konsorcjum musi spełniać wszystkie
warunki udziału w przetargu. 
4. Wykonawca zamieszkały poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej -  Jeżeli wykonawca ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, do składania do-
kumentów, o których mowa wyżej stosuje się odpowiednio przepisy zawarte w § 2 Rozporzą-
dzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 roku w sprawie rodzajów dokumentów po-
twierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicz-
nego, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z dnia 24 maja 2006 r. Nr 87 poz.
605 ze zm.)

5. Dokumenty wymagane w przypadku składania oferty wspólnej
1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, w takim przypadku
dla ustanowionego pełnomocnika do oferty należy załączyć pełnomocnictwo do reprezento-
wania w postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy
2) Oferta winna zawierać: oświadczenia i dokumenty opisane w pkt.  VI.1.1),2),3) dla
każdego partnera z osobna, pozostałe dokumenty składane są wspólnie.

6. Postanowienia dotyczące składanych dokumentów
1) Wyżej  wymienione dokumenty mogą  być  złożone w formie oryginałów lub kserokopii po-
twierdzonych za zgodność przez Wykonawcę lub osobę / osoby uprawnione do podpisania oferty z
dopiskiem "za zgodność z oryginałem". Nie dotyczy to jedynie wszelkich pełnomocnictw, które po-
winny być przedstawione w oryginale lub w kopii potwierdzonej notarialnie. 
2) Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski,
poświadczonym przez wykonawcę 

Oferta winna być podpisana przez osobę/ osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu (w 
załączeniu KRS/ EDG lub / oraz pełnomocnictwo)

Załączniki: 

Załącznik nr 1 –  Wzór oferty (formularz ofertowy) 

Załączniki nr 2– Wzór umowy

Zapytanie ofertowe kieruję w dniu 27.07.2017r.

...............................................................

DYREKTOR SPZOZ W SANOKU
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załącznik nr 1  UWAGA: WYPEŁNIA I PODPISUJE WYKONAWCA- CAŁO ŚĆ

FORMULARZ OFERTOWY

     (pieczęć Wykonawcy)

Dane Wykonawcy: 

Nazwa:................................................................................................................................................

Adres : ................................................................................................................................................

Województwo  ..................................................................Powiat .....................................................

Kod:   ......................................Tel./fax:  ............................................................................................

REGON: .............................................NIP..........................KRS/EDG............................................

e-mail:  ...............................................................................................................................................

Imię i nazwisko  osoby upowa żnionej do kontaktów ................................................................... 

tel. .......................................................... 

Nr konta bankowego Wykonawcy:  ....................................................................................................

Niniejszym przedkładamy naszą ofertę w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego   na
Wykonanie  audytu  energetycznego  oraz  opracowanie  pe łno  bran żowej  dokumentacji
projektowo – kosztorysowej  dla inwestycji  pn.  „Term omodernizacja budynków SPZOZ w
Sanoku przy ulicy Konarskiego 8 w celu zwi ększenia efektywno ści energetycznej” 

 oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami Zapytania Ofertowego i nie wnosimy żadnych zastrzeżeń.

I. Cena oferty (ł ączna cena za cało ść przedmiotu zamówienia w okresie obowi ązywania umowy)

Cena  oferty  netto  wynosi  ....................................................................................  PLN

(słownie:  ........................................................................................................................................),  

Cena  oferty  brutto  wynosi  ..............................................................................................  PLN

(słownie: ........................................................................................................................................), 

Wyszczególnienie prac Cena netto Podatek 
VAT w %

Cena brutto 

1 Audyt energetyczny

2 Projekt budowlany 

3 Projekt wykonawczy, specyfikacja 
techniczna wykonania i odbioru robót, ZZK, kosztorys inwestorski, 
przedmiar robót, mapy, pozwolenia, uzgodnienia itp. * 

4 Nadzór autorski

1. Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.

2. Potwierdzam termin realizacji zamówienia do 60 dni  licząc od dnia zawarcia umowy. 

3. Wyrażam zgodę na warunki płatności określone w zapytaniu ofertowym.

4. Oferuję gwarancję na okres …………… (jeżeli dotyczy)

5.Okres związania ofertą Niniejszym oświadczam, że oferta ta jest ważna 30 dni od dnia otwarcia ofert. 

II. Do oferty doł ączamy nast ępujące dokumenty :

1. ................... 2. .......................

......................., dn. ...............................

(podpis osób wskazanych w
dokumencie uprawniaj ącym do

wyst ępowania w obrocie prawnym
lub posiadaj ących pełnomocnictwo)
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