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ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
postępowanie przeprowadzone na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.),
pn.: „Poprawa efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska
poprzez termomodernizację budynków – Termomodernizacja budynku
Słupskiego Ośrodka Kultury (dawne MCK) przy ul. 3-go Maja 22 w Słupsku”.

ZATWIERDZAM
Z up. PREZYDENTA
Miasta Słupska
Marek Biernacki
ZASTĘPCA PREZYDENTA
Słupsk, 13.04.2018 r.

I. Nazwa i adres Zamawiającego
Miasto Słupsk
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk
Tel. 59 8488372, faks: 59 8423583
NIP: 839-10-05-507, REGON: 000590645
e-mail: zamowieniapubliczne@um.slupsk.pl
adresy stron internetowych: www.slupsk.pl, bip.um.slupsk.pl

II. Procedura postępowania oraz informacje o sposobie porozumiewaniaNiniejsze
Zaproszenie wraz ze wszystkimi załącznikami zostało udostępnione na stronie
internetowej Zamawiającego bip.um.slupsk.pl i pobierane jest samodzielnie
przez Wykonawców.
1. Na stronie internetowej Zamawiający będzie zamieszczał na bieżąco wszelkie
informacje niezbędne do prawidłowego przeprowadzenia postępowania, m. in.
uzupełnienia, modyfikacje, wyjaśnienia, zmiany treści Zaproszenia do składania
ofert.
2. Wykonawca winien zapoznać się z treścią Zaproszenia do składania ofert i na
bieżąco monitorować zawartość umieszczanych tam informacji.
3. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści Zaproszenia.
Zamawiający jest zobowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie
później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że
wniosek o wyjaśnienie treści Zaproszenia wpłynie do zamawiającego nie później
niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania
ofert. W przypadku gdy wniosek o wyjaśnienie treści Zaproszenia wpłynie po
upływie terminu składania wniosku lub dotyczy udzielonych wyjaśnień
zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
4. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający zamieści na stronie
internetowej bez ujawniania źródła zapytań.
5. Korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem należy kierować na adres
Zamawiającego lub adres e-mail: zamowieniapubliczne@um.slupsk.pl .
6. Osobami uprawnionymi do kontaktowania się z Wykonawcami są Andżelika
Pieńkowska, Wojciech Wasiak i Dorota Szłyk. Porozumiewanie się Wykonawcy
z osobami uprawnionymi odbywać się może w poniedziałki w godzinach od 7:30
do 16:30, od wtorku do czwartku w godzinach 7:30 do 15:30 oraz w piątki
w godzinach 7:30 do 14:30.
7. Zamawiający będzie kontaktował się z Wykonawcą drogą elektroniczną poprzez
adres e-mail lub numer fax wskazane przez Wykonawcę w zapytaniu lub w
formularzu ofertowym.
8. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują wnioski, oświadczenia,
zawiadomienia, inne informacje oraz pytania faksem lub drogą elektroniczną,
każda ze Stron na żądanie drugiej Strony niezwłocznie potwierdza fakt ich
otrzymania.
9. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę,
Zamawiający uzna, że pismo wysłane przez Zamawiającego na adres e-mail
podany przez Wykonawcę, zostało mu doręczone w sposób umożliwiający
zapoznanie się Wykonawcy z treścią pisma.

10.W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie przed
upływem terminu składania ofert zmienić treść Zaproszenia do składania ofert.
Dokonaną zmianę Zamawiający zamieści na stronie internetowej.
11.Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania
przyczyny.
III. Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie audytu energetycznego oraz opracowanie
dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji budynku Słupskiego Ośrodka
Kultury (dawne MCK) przy ul. 3-go Maja 22 w Słupsku wraz z remontem elementów
zewnętrznych (taras i schody). Obiekt położony na działce nr 70/4 obręb 9 w Słupsku.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik Nr 1 do Zaproszenia.
IV. Termin realizacji zamówienia do:
1. 20 dni od podpisania umowy w zakresie wykonania audytu energetycznego,
2. 60 dni od podpisania umowy w zakresie wykonania kompletnego pełno branżowego
projektu budowlanego, który będzie stanowić załącznik do wniosku o wydanie
pozwolenia na budowę w przypadku takiego obowiązku wynikającego z Prawa
Budowlanego i/lub załącznik do zgłoszenia o zamiarze wykonania robót budowlanych,
3. 90 dni od podpisania umowy w pozostałym zakresie wykonania pozostałego
przedmiotu umowy opisanego w § 1 i 2 umowy, wraz z otrzymaniem przez
Zamawiającego decyzji pozwolenia na budowę lub dokumentu potwierdzającego
brak sprzeciwu organu w przypadku złożenia zgłoszenia robót budowlanych nie
wymagających pozwolenia na budowę.
V. Wymagane kompetencje i uprawnienia Wykonawcy
Zamawiający nie stawia warunków w tym zakresie.
VI. Wymagane dokumenty
1. Formularz ofertowy – Załącznik nr 2 do Zaproszenia (złożony w oryginale).
2. Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do
rejestru, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
ofert (złożony w formie oryginału lub kopii poświadczonej przez Wykonawcę za
„zgodność z oryginałem”).
3. Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy, o ile ofertę składa pełnomocnik
(złożone w oryginale).
VII. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty,
wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.
1. Przy wyborze oferty najkorzystniejszej
kryterium - cena (waga 100 %).

zamawiający

będzie

2. Szczegółowy opis kryterium:
Kryterium - Cena (C) – wykonawca może otrzymać max 100 punktów.

kierował

się

Zamawiający, ofercie z najniższą ceną przyzna 100 punktów, a każdej następnej
ofercie przyporządkowana zostanie liczba punktów proporcjonalnie mniejsza
stosując wzór:
minimalna cena ofertowa
C (wartość punktowa kryterium) = ------------------------------------------------ x 100
cena oferty badanej
3. Zamawiający dokona oceny kryterium z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku
zgodnie z zasadami matematycznymi.
4. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która nie podlega odrzuceniu oraz
uzyska największą liczbę punktów przyznanych zgodnie z kryterium oceny ofert
określonym powyżej.
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień
dotyczących treści złożonych ofert.
VIII. Opis sposobu przygotowania oferty
1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę obejmującą realizację przedmiotu
zamówienia. Treść oferty musi odpowiadać treści Zaproszenia do składania ofert.
2. W przypadku oferty złożonej przez osobę fizyczną nieprowadzącą działalności
gospodarczej, cena podana w Formularzu ofertowym winna zawierać wszystkie
należne składki (w tym na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz zaliczkę na
podatek dochodowy), które Zamawiający, zgodnie z obowiązującymi przepisami,
zobowiązany będzie naliczyć i odprowadzić. W przypadku wyboru oferty złożonej
przez osobę fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, Zamawiający żąda
przed podpisaniem umowy złożenia stosownego oświadczenia dotyczącego
zatrudnienia oraz innych okoliczności mających wpływ na wysokość opłacanych
składek.
3. Przygotowując ofertę, Wykonawca winien dokładnie zapoznać się z treścią wszystkich
dokumentów składających się na Zaproszenie do składania ofert i na bieżąco
monitorować zawartość umieszczanych tam informacji.
4. Oferta musi być sporządzona zgodnie z treścią wzoru formularza ofertowego
(załącznik nr 2) i złożona wraz z wymaganymi oświadczeniami i dokumentami,
w języku polskim, pismem czytelnym z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem
nieważności oraz podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do składania
oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.
Umocowanie (pełnomocnictwo) do podpisania złożonej oferty winno być dołączone
do oferty, o ile nie wynika ono wprost z innych dokumentów załączonych do
oferty.
5. Jeżeli osoba/osoby podpisująca działa na podstawie pełnomocnictwa, to
pełnomocnictwo to musi w swej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do
podpisania oferty.
6. Wykonawca wskaże w ofercie tę część zamówienia, której wykonanie powierzy
podwykonawcom.
7. Ofertę składa się w jednym egzemplarzu.
8. Zamawiający wymaga, aby treść oferty była jednoznaczna i nie przedstawiała
propozycji alternatywnych.
9. Wykonawca składa ofertę na własny koszt i ryzyko, tzn. ponosi wszelkie
konsekwencje oraz koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

10. Wszystkie załączniki do oferty oraz wszystkie strony oferty, które są nośnikami
informacji zaleca się ponumerować. Ofertę należy zszyć, zbindować, oprawić lub
złożyć w innej formie uniemożliwiającej rozłączenie się kartek. Brak powyższego
nie skutkuje odrzuceniem oferty.
11. Błędy należy poprawić przez skreślenie, z utrzymaniem czytelności skreślonych
wyrażeń lub liczb. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty należy parafować
i datować własnoręcznie przez osobę lub osoby podpisujące ofertę.
12. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy składać wraz z tłumaczeniem na
język polski.
13. Dokumenty składające się na ofertę należy przekazać zamawiającemu
w następujący sposób: wymaga się, aby oferta była dostarczona w opakowaniu
uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości, bez uszkodzenia tego opakowania.
Opakowanie zawierające ofertę, winno być zaadresowane do zamawiającego (Urząd
Miejski w Słupsku, Plac Zwycięstwa 3, 76-200 Słupsk, Kancelaria Urzędu pok. nr 6),
opatrzone nazwą i dokładnym adresem wykonawcy oraz oznaczone napisem:
„Oferta dotyczy postępowania pn.: „Poprawa efektywności energetycznej Obszaru
Funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków –
Termomodernizacja budynku
Słupskiego Ośrodka Kultury (dawne MCK) przy ul. 3-go Maja 22 w Słupsku”.
Nr postępowania: ZP.271.1.8.2018”
Nie otwierać przed dniem 23.04.2018 roku godz. 11:30
14. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nienależytego
oznakowania koperty/opakowania lub braku którejkolwiek z wymaganych
informacji.
15. Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oferty w postaci elektronicznej.
16. Zmiana i wycofanie oferty:
1) Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać
ofertę;
2) powiadomienie o wprowadzeniu zmiany musi zostać złożone w sposób i formie
przewidzianej dla oferty, z tym, że opakowanie musi być dodatkowo oznaczone
określeniem „ZMIANA”. Dla wycofania oferty wystarczy złożenie pisma w tej
sprawie. Do zmiany lub wycofania oferty konieczne jest załączenie dokumentów
stwierdzających, że osoba podpisująca zmianę lub wycofanie jest uprawniona do
reprezentowania Wykonawcy.
17. Oferta jest jawna, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa
w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca
nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą być udostępnione
oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
18. Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości
publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa
lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca
podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności.
19. Wykonawca nie może zastrzec takich informacji jak: nazwa oraz adres Wykonawcy,
informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji oraz
warunków płatności. Zastrzeżone informacje należy wskazać w formularzu oferty
(Załącznik nr 2 do Zaproszenia) oraz złożyć w ofercie, w oddzielnej wewnętrznej
kopercie oznaczonej napisem „Tajemnica przedsiębiorstwa”. W przypadku nie

zabezpieczenia przez Wykonawcę w ofercie informacji zastrzeżonych, Wykonawcy nie
przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego.
IX. Termin i miejsce składania i otwarcia ofert.
1. Termin składania ofert do 23.04.2018 r. do godziny 11:00
Oferta winna być złożona osobiście lub przesłana pocztą na adres:
Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk
Kancelaria Urzędu, pokój numer 6
2. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 23.04.2018 r. o godzinie 11:30 w Urzędzie
Miejskim w Słupsku, Plac Zwycięstwa 3, pok. 119.
X. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
1. Od wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą wymagane
będzie wniesienie przed podpisaniem umowy zabezpieczenia należytego wykonania
umowy w wysokości 5% ceny całkowitej podanej w ofercie.
2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.
3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione według wyboru
wykonawcy
w jednej lub kilku następujących formach:
3.1) pieniądzu,
3.2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,
3.3) gwarancjach bankowych,
3.4) gwarancjach ubezpieczeniowych,
3.5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5
pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości.
4. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w pieniądzu wykonawca
wpłaca przelewem na rachunek bankowy zamawiającego podany w zawiadomieniu o
wyborze najkorzystniejszej oferty.
5. Zabezpieczenie
wniesione
w
pieniądzu,
zamawiający
przechowuje
na
oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie
wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na
którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku
oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wykonawcy.
6. Poręczenie lub gwarancja stanowiące formę zabezpieczenia należytego wykonania
umowy winno zawierać stwierdzenie, że na pierwsze pisemne żądanie
zamawiającego wzywające do zapłaty kwoty z tytułu niewykonania lub nienależytego
wykonania umowy, zgodnie z warunkami umowy, nastąpi jej bezwarunkowa wypłata
bez jakichkolwiek zastrzeżeń ze strony poręczyciela/podmiotu udzielającego
gwarancji.

7. W przypadku jakichkolwiek warunków ze strony poręczyciela/podmiotu udzielającego
gwarancji w zabezpieczeniu, zamawiający odmówi przyjęcia takiego zabezpieczenia,
jako niespełniającego wymogów niniejszej SIWZ.
8. W trakcie realizacji umowy wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia
na jedną lub kilka form, o których mowa w ust. 3 niniejszego rozdziału.
9. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości
zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.
10. Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania
zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane.
11. Kwota, o której mowa w ust. 11 niniejszego rozdziału, jest zwracana nie później niż
w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady lub gwarancji jakości.
12. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania
umowy w formach określonych w art. 148 ust. 2 pkt 1-3 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.).
XI. Załączniki do zaproszenia stanowiące jego integralną część
Załącznik Nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia.
Załącznik Nr 2 – Formularz ofertowy.
Załącznik Nr 3 – Projekt umowy.

