


 

 

 
1. Nazwa i adres Zamawiającego 
 
Miasto Kalety 
ul. Żwirki i Wigury nr 2 
42-660 Kalety 
tel. 34/3527630, e-mail  -  sekretariat@kalety.pl 
 
2. Tryb udzielenia zamówienia. 
 
Zapraszam do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości 
szacunkowej poniżej 30 000 euro zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.) 
 
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest poza ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. 
Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.). 
 
3. Opis przedmiotu zamówienie. 
Przedmiotem zamówienia jest: Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego (PFU) dla 
poprawy efektywności energetycznej poprzez  kompleksową termomodernizację wielorodzinnych 
budynków mieszkalnych na terenie miasta Kalety – ul. 1 Maja nr 21, ul. Fabryczna  
nr 25 i ul. Sienkiewicza nr 9. 

Przewidywany zakres robót obejmuje wykonanie PFU w oparciu o posiadane audyty energetyczne 
z uwzględnieniem: 

1) Decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach, 
2) Wizji lokalnej z Zamawiającym na terenie w/w obiektów gdzie zostaną określone rodzaje robót 
dodatkowych do wykonania: 
Budynek przy ulicy 1 Maja nr 21 
- ściana zewnętrzna od podwórka - docieplenie płytami styropianowymi, naprawa pęknięć  ścian 
- ściana wewnętrzna klatki schodowej - docieplenie klatki schodowej oddzielającej lokale użytkowe 
od nieogrzewanej klatki schodowej 
-strop nad nieogrzewanym poddaszem-  demontaż podłogi, utylizacja istniejącej zasypki, 
docieplenie stropu płytami wełny mineralnej, odtworzenie konstrukcji 
- strop wewnętrzny - nie przewiduje się termomodernizacji 
- dach skośny -  (jaki stan, jeżeli dobry to tylko), demontaż istniejących płyt gipsowych, izolacja  
z wełny mineralnej, montaż płyt gipsowych 
- ściana na poddaszu o konstrukcji drewnianej - demontaż istniejących płyt gipsowych, konstrukcja 
z wypełnieniem wełną mineralną oraz montaż płyt gipsowych 
- ściana zewnętrzna frontowa - docieplenie ściany od środka systemem płyt termicznych iQ-Therm, 
wymiana obicia ściany imitująca mur pruski8 z zewnątrz, wykonanie tynku nawiązującego do 
istniejącego 
- okna zewnętrzne - wymiana stolarki  
- drzwi zewnętrzne - ze względu na stan techniczny konieczna wymiana drzwi zewnętrznych   
- okna frontowe aluminium parter  - wymiana stolarki aluminiowej 
- ściany fundamentowe - wykonanie iniekcji krystalicznej poziomej poniżej posadzki parteru, 
naprawa ścian fundamentowych 
 



 

 

Fabryczna 25 
-ściany fundamentowe -  wykonanie iniekcji krystalicznej poziomej i pionowej ścian 
fundamentowych wraz z ociepleniem  
- ściana zewnętrzna  - docieplenie płytami styropianowymi, naprawa pęknięć  ścian 
- ściana wewnętrzna klatki schodowej - docieplenie klatki schodowej oddzielającej lokale użytkowe 
od nieogrzewanej klatki schodowej 
- strop nad piwnicą - wykonanie izolacji stropu od strony piwnicy metodą natryskową pianka 
poliuretanową 
-strop nad nieogrzewanym poddaszem-  demontaż podłogi, utylizacja istniejącej zasypki, 
docieplenie stropu płytami wełny mineralnej, odtworzenie konstrukcji 
- strop wewnętrzny - nie przewiduje się termomodernizacji 
- dach  -  ze względu na stan belek drewnianych przewiduje sie wymianę konstrukcji dachu wraz z 
pokryciem 
- okna zewnętrzne - średni stan techniczny, ze względu na niespełniania wymagań w zakresie 
izolacyjności przewiduje się  wymiana stolarki okiennej 
- drzwi zewnętrzne - ze względu na stan techniczny konieczna wymiana drzwi zewnętrznych   
 
Sienkiewicza 9 
- ściany fundamentowe -  wykonanie iniekcji krystalicznej poziomej i pionowej ścian 
fundamentowych wraz z ociepleniem 
- ściana zewnętrzna  - docieplenie płytami styropianowymi, naprawa pęknięć  ścian 
- ściana wewnętrzna klatki schodowej - docieplenie klatki schodowej oddzielającej lokale użytkowe 
od nieogrzewanej klatki 
schodowej 
- strop nad piwnicą - wykonanie izolacji stropu od strony piwnicy metodą natryskową pianka 
poliuretanową 
-strop nad nieogrzewanym poddaszem-  demontaż podłogi, utylizacja istniejącej zasypki, 
docieplenie stropu płytami wełny mineralnej, odtworzenie konstrukcji 
- strop wewnętrzny - nie przewiduje się termomodernizacji 
- dach  -  ze względu na stan pokrycia dachowego przewiduje się wymianę oraz docieplenie wełna 
mineralną wraz montażem płyt gipsowych ppoż. 
- okna zewnętrzne - średni stan techniczny, ze względu na niespełniania wymagań w zakresie 
izolacyjności przewiduje się  wymiana stolarki okiennej 
- drzwi zewnętrzne - ze względu na stan techniczny konieczna wymiana drzwi zewnętrznych  
 
3)  Pisma Powiatowego Konserwatora Zabytków. 
4)  Zaleca się dokonanie wizji lokalnej w celu uwzględnienia wszystkich uwarunkowań mających 
istotny wpływ na własną odpowiedzialność, ocenę możliwości występowania wszelkich ryzyk 
mających wpływ na koszty realizacji zamówienia, a niezbędnych do przygotowania PFU. 
5)  Projekt PFU, należy wykonać zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 
września 2004 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej oraz 
programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2013, poz. 1129 z poźn. zm.). 
6)  Zakresy robót do realizacji należy wykonać oddzielnie dla  każdego budynku, ponieważ 
Zamawiający ogłosi postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego z podziałem zamówienia  
na części, każdy budynek oddzielnie. 
 
4. Zamówienia częściowe 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 
 



 

 

5. Termin wykonania zamówienia. 
Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia w terminie nie dłuższym niż 
do dnia 20 marca 2020 roku. 
 
 
 
 
6. Warunki udziału w postępowaniu. 
Zamawiający wymaga, aby Wykonawcy ubiegający się o realizację przedmiotowego zamówienia, 
dysponował 1 osobą posiadającą uprawnienie budowlane w specjalności konstrukcyjno – 
budowlanej. 
 
7. Waluta w jakiej będą prowadzone rozliczenia związane z realizacją niniejszego 
zamówienia. 
Rozliczenia związane z realizacją zamówienia dokonywane będą w walucie polskiej (PLN). 
 
8. Opis sposobu przygotowania oferty. 
1. Wymagania podstawowe. 
1) Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 
2) Ofertę należy przygotować ściśle według wymagań określonych w niniejszym zapytaniu. 
3) Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. 
2. Forma oferty. 
Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w 1 egzemplarzu, mieć formę pisemną i format nie 
większy niż A4, arkusze o większych formatach należy złożyć do formatu A4. 
3. Zawartość oferty. 
1) Kompletna oferta musi zawierać: 
a) formularz Oferty, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego 
zapytania, 
b) stosowne Pełnomocnictwo w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika 
bezpośrednio z odpisu z właściwego rejestru lub ewidencji, 
c) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument 
ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia, 
d) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia sporządzony na podstawie 
wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego zamówienia. 
 
9. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami. 
Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami w sprawie 
niniejszego zamówienia jest Pan Bolesław Gruszka, tel. 34/3527647 lub 604 663 897. 
 
10. Miejsce, termin i sposób złożenia oferty i otwarcie ofert. 
1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Urząd Miejski w Kaletach, ulica Żwirki i 
Wigury nr 2, 42-660 Kalety w pokoju nr 22 (Sekretariat Burmistrza miasta Kalety) w 
nieprzekraczalnym terminie do 13 lutego 2020 roku, do godziny 10.00. 
z dopiskiem:  „Zapytanie ofertowe na Opracowanie  programu funkcjonalno-użytkowego (PFU)  
dla poprawy efektywności energetycznej poprzez  kompleksową termomodernizację 
wielorodzinnych budynków mieszkalnych na terenie miasta Kalety – ul. 1 Maja nr 21, ul. 
Fabryczna nr 25 i ul. Sienkiewicza nr 9. 
2. Oferty otrzymane po upływie ww. terminu nie będą podlegały ocenie. 



 

 

3. Otwarcie ofert jest publiczne i nastąpi w dniu 13 lutego 2020 r. w Sali Posiedzeń pok. 24 lub 25  
o godzinie 10.00. 
 
11. Termin związania ofertą. 
Wykonawca pozostaję związany złożoną ofertą przez 30 dni (od ostatecznego terminu otwarcia). 
 
12. Opis sposobu obliczania ceny. 
1. Podana w ofercie cena musi być wyrażona w walucie polskiej [PLN]. Cena musi uwzględniać 
wszystkie wymagania niniejszego zapytania oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie 
Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu 
zamówienia. 
2. Cena oferty jest kwota ustalona na podstawie wyceny wszystkich czynności niezbędnych do 
wykonania zamówienia i którą należy wpisać do Formularza Oferty. 
3. Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia, określony zostanie w umowie. 
 
13. Kryteria oceny ofert. 
Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryterium – 100% cena. 
 
14. Odrzucenie oferty. 
Zamawiający odrzuci ofertę w następujących przypadkach: 
1) jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego; 
2) została złożona przez wykonawcę, który nie złożył dokumentów potwierdzających zdolność 
realizacji zamówienia. 
 
15. Wybór oferty i zawiadomienie o wyniku postępowania, zawarcie umowy. 
1. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosował będzie wyłącznie 
zasady i kryteria określone w zapytaniu. 
2. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy , którego oferta zostanie uznana za 
najkorzystniejszą. 
3. Niezwłocznie po wyborze oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty,  
o wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), siedzibę i adres wykonawcy, którego 
ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru oraz zamieści niniejszą informację na stronie 
internetowej. 
4. Wybranemu Wykonawcy telefonicznie zostanie wskazany termin podpisania umowy. 
 
16. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie 
zamówienia  publicznego: 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia 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), dalej 
„RODO”, Zamawiający informuje, że:  
administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miasto Kalety, z siedzibą:  
ul. Żwirki i Wigury 2, 42-660 Kalety; 
kontakt z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) – iod@kalety.pl ; 
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 

związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym 
w trybie zapytania ofertowego; 



 

 

- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 
zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 
stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej 
„ustawa Pzp”;   

- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez 
okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania 
umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 

- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących 
jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych 
danych wynikają z ustawy Pzp;   

- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

- posiada Pani/Pan: 
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych, 
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania 
danych  osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO 
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 
Pani/Pan, że  przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 
RODO; 
- nie przysługuje Pani/Panu: 
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż  
  podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
Załącznik nr 1 – Wzór formularza oferty 
 

FORMULARZ OFERTY 
na 

Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego (PFU) dla poprawy efektywności 
energetycznej poprzez  kompleksową termomodernizację wielorodzinnych budynków 

mieszkalnych na terenie miasta Kalety – ul. 1 Maja nr 21, ul. Fabryczna nr 25  
i ul. Sienkiewicza nr 9. 

1. ZAMAWIAJĄCY 
Miasto Kalety 
ul. Żwirki i Wigury nr 2 
42 – 660 KALETY 
 
2. WYKONAWCA 
Niniejsza oferta zostaje złożona przez: 
Nazwa i adres Wykonawcy(ów) 
 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 

3. OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW 
Imię i nazwisko, Adres, Nr telefonu, Adres e-mail. 
 
………………………………………………………………………………………………………… 

1) Zapoznałem się z treścią zapytania ofertowego dla niniejszego zamówienia, 
2) Gwarantuję wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z treścią zapytania ofertowego, 
w terminie do dnia 20 marca 2020 roku. 
3) Cena ryczałtowa mojej (naszej) oferty za realizację całości niniejszego zamówienia wynosi: 
 
………………………………………………………………….. zł (brutto z podatkiem VAT). 
 
słownie: …………………………………………………………………………………… 
4) Oświadczamy, iż oferowana cena jest ceną ryczałtowa obejmującą wszystkie koszty wykonania 
usługi. 
5) Niniejsza oferta jest ważna przez 30 dni. 
 
 
 
 

………………………………………………. 
Podpis(y) osób upoważnionych do podpisania 

niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy 
 



 

 

Załącznik nr 2 – wzór wykazu osób, które będą wykonywać niniejsze zamówienie 
 
 

Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego (PFU) dla poprawy efektywności 
energetycznej poprzez  kompleksową termomodernizację wielorodzinnych budynków 

mieszkalnych na terenie miasta Kalety – ul. 1 Maja nr 21, ul. Fabryczna nr 25  
i ul. Sienkiewicza nr 9. 

1. ZAMAWIAJĄCY 
Miasto Kalety 
ul. Żwirki i Wigury nr 2 
42 – 660 KALETY 
 
2. WYKONAWCA 
Niniejsza oferta zostaje złożona przez: 
Nazwa i adres Wykonawcy(ów) 
 
 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 

 
Oświadczam(y), że zamówienie niniejsze wykonywać następujące osoby: 
 
 

 
L.p. 

 
Funkcja 

 
Imię i nazwisko 

 
Kwalifikacje/ 
uprawnienia 

 
Informacja o 

dysponowaniu 
 

1. 
 

    

2. 
 

    

 
 
 

 
 
 

………………………………………………… 
Podpis(y) osób upoważnionych do podpisania 

niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy 
 


