
REGULAMIN KONKURSU OFERT
dla zadania „Konserwacja i rekonstrukcja drzwi wewnętrznych – I etap w

dawnej  Szkole Wydziałowej Żeńskiej, św. Anny z okresu autonomii
galicyjskiej  przy ul. Topolowej 20/22 w Krakowie (A-83/M)”,

"
1) Nazwa oraz adres zamawiającego.

Gmina Miejska Kraków- Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr  3 
w Krakowie, ul. Topolowa 20/22, 31-506 Kraków, tel/fax 12 4210459, strona 
internetowa: www.sp3.krakow.pl, e-mail: spzoi3.krakow@gmail.com

2) Tryb udzielenia zamówienia.
 Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie konkursu ofert z   zastosowaniem zasad 
równego traktowania, uczciwej konkurencji i przejrzystości.
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (dz. U. z 2010 r. nr 11m poz. 759 z 
późniejszymi zmianami)

3) Opis przedmiotu zamówienia.
Przedmiotem zamówienia w niniejszym postępowaniu jest  „Konserwacja i rekonstrukcja drzwi
wewnętrznych  –  I  etap  w  dawnej  Szkole  Wydziałowej  Żeńskiej,  św.  Anny  z  okresu  autonomii
galicyjskiej  przy ul. Topolowej 20/22 w Krakowie (A-83/M)”.

Opis przedmiotu zamówienia składa się z;
Szczegółowy zakres całości zamówienia określa:

1.  przedmiar robót ,
2.  „Program prac konserwatorskich dla elewacji frontowej i podwórzowej oraz wnętrz – sieni, 

korytarzy i klatki schodowej w budynku Szkoły podstawowej z Oddziałami integracyjnymi nr 
3, ul. Topolowa 20/22 w Krakowie” opracowany przez Annę Mossler – w zakresie dot. 
przedmiotu zamówienia,

3. Pozwolenie konserwatorskie nr 838/10 z dnia 27.10.2010r, decyzja nr 585/15 z dnia 
30.06.2015r

4. Termin wykonania zamówienia: termin wprowadzenia na miejsce realizacji robót (termin 
przekazania miejsca realizacji robót) = w 3 dniu roboczym od dnia zawarcia umowy, termin 
rozpoczęcia robót = w 5 dniu roboczym od dnia zawarcia umowy, termin zakończenia robot  
do dnia 30 października 2017 roku

5. Zamawiający wymaga, aby okres gwarancji wynosił co najmniej 60 miesięcy,
            a okres rękojmi 36 miesięcy liczonych od daty bezusterkowego odbioru przedmiotu
            zamówienia,

6. Wykonawca składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni licząc od 
dnia upływu terminu składania ofert,

7. Zamawiający odrzuci oferty z rażąco niską ceną.

http://www.sp3.krakow.pl/


8. Prace objęte niniejszym zamówieniem są współfinansowane ze środków Narodowego 
Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa przez Małopolski Urząd Wojewódzki w 
Krakowie,

9. Inne istotne wymagania i informacje - niezbędne dla właściwego sporządzenia oferty oraz  
             późniejszej realizacji zamówienia:

1) Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedna ofertę, 
2) Oferta winna być sporządzona według formularza ofertowego,
3) Wykonawca jest zobowiązany złożyć w ofercie również inne dokumenty: kosztorys  
ofertowy obejmujący pełny zakres prac objętych ofertą sporządzony zgodnie z 
przedmiarem robót. Kosztorys ofertowy winien zawierać co najmniej poszczególne 
pozycje kosztorysowe zawierające : podstawę nakładów, opis pozycji (robót, jednostki 
miary, ilość robót, ceny jednostkowe oraz wartość całkowitą pozycji bez VAT. Cena 
podana w formularzu oferty winna być równa cenie brutto kosztorysu ofertowego. VAT – 
23% ,
4) Oferta musi być napisana w języku polskim, na komputerze lub maszynie do pisania 
albo czytelnym pismem odręcznym w sposób trwały,
5) Ofertę podpisuje własnoręcznie osoba uprawniona do reprezentowania wykonawcy,
6) Na wykonanie prac Wykonawca udziela 60 miesięcy gwarancji licząc od dnia odbioru
końcowego robót,
7) Wykonawca dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami 
zdolnymi do wykonania zamówienia: osoba przeznaczona do kierowania prac 
konserwatorskich – posiadająca kwalifikacje zgodne z § 22 Rozporządzenia Ministra 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 lipca 2011 r (Dz. U. z 2011 roku nr 165 poz. 
987) i która w przeciągu pięciu lat do dnia składania ofert pełniła funkcję kierownika prac 
konserwatorskich odpowiadających swoim zakresem przedmiotowi zamówienia.

4) Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania 
oceny spełniania tych warunków.

1. Wykonawca  ubiegający się  o  udzielenie  zamówienia  winien  posiadać  niezbędną  wiedzę  i
doświadczenie  w  realizacji  zamówień  odpowiadających  swoim  rodzajem  i  wartością
przedmiotowi zamówienia będącego przedmiotem konkursu ofert. Beneficjent wymaga, aby
potencjalny wykonawca zamówienia wykazał:
a) że  osoby,  które  będą  uczestniczyć  w  realizacji  zamówienia,  posiadają  kwalifikacje

zawodowe,  doświadczenie  i  wykształcenia  niezbędne  do  wykonania  prac  objętych
zamówieniem.  Dotyczy  to  zwłaszcza  osób  przewidzianych  do  kierowania  pracami
(kierownik prac konserwatorskich, zespół dyplomowanych konserwatorów dzieł sztuki).
Wymagania  w tym  zakresie  wynikają  z  przepisów ustawy z  dnia  23  lipca  2003  r.  o
ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tekst jednolity Dz. U. z  2014 r., poz. 1446, z
późniejszymi  zmianami) oraz z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.  Prawo budowlane (tekst
jednolity Dz. U.  z  2016 r., poz. 290, z późniejszymi zmianami),

b) że wykonał, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, co najmniej
dwa zamówienia obejmujące pełny zakres prac odpowiadający – pod względem zakresu
rzeczowego  prac   o  wartości  nie  mniejszej  niż  200.000  zł  brutto  -  charakterowi
zamówienia dofinansowanego przez NFRZK. Wykonawca w tym celu winien przedstawić
dowody  (np.  referencje  poprzednio  zamawiających),  potwierdzające   że  zamówienie
zostało  wykonane  terminowo  i  zgodnie  z  zasadami  sztuki  budowlanej  lub
konserwatorskiej (w zależności od charakteru zamówienia).



2. Dysponowania odpowiednimi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
            Wykonawca spełni warunek w sytuacji, kiedy wykaże, że dysponuje następującymi
            osobami:

1) Osobą     posiadającą  uprawnienia  do  wykonywania  samodzielnych  funkcji  w
budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
/Dz. U. 2016, poz.290/ w zakresie kierowania robotami budowlanymi w specjalności
konstrukcyjno – budowlanej , posiadającą aktualne zaświadczenie o członkostwie we
właściwej  izbie  samorządu zawodowego oraz uprawnienia  do kierowania  robotami
budowlanymi  przy  zabytkach  nieruchomych  zgodnie  z  Rozporządzeniem  Ministra
Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 lipca 2011r ./Dz.U.z 2011 r , poz.987/

2) Osobą  -  kierownikiem  prac  konserwatorskich  -  posiadającą  odpowiednie  do
wykonywanego  zakresu  prac,  wykształcenie  i  praktykę  lub  uprawnienia  do
wykonywania prac konserwatorskich, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Kultury i
Dziedzictwa  Narodowego  z  dnia  27  lipca  2011  r,  w  sprawie  prowadzenia  prac
konserwatorskich,  restauratorskich,  robót  budowlanych,  badań  konserwatorskich  i
architektonicznych,  a  także  innych  działań  przy  zbytku  wpisanym  do  rejestru
zabytków, badań oraz badań archeologicznych poszukiwań ukrytych i porzuconych
zabytków  ruchomych./Dz.  U.  2011,nr  165  poz.987./  Kierownik  zespołu
konserwatorskiego winien posiadać co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego w
pełnieniu  funkcji  kierownika  zespołu  konserwatorskiego  przy  pracach
konserwatorskich  w  obiektach  wpisanych  do  rejestru  zabytków  odpowiadających
swoim zakresem przedmiotowi zamówienia,

3) Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia – nie
spełnia", w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach i dokumentach. Z treści
załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki wykonawca
spełnił.

5) Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć    
Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w
postępowaniu

Wykonawca jest zobowiązany złożyć w ofercie:
1) Oświadczenie  o  spełnianiu  warunków  udziału  w  postępowaniu  wypełnione  i

podpisane odpowiednio przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy, 
2) Wykaz wykonanych prac konserwatorskich wykonanych w okresie ostatnich pięciu

lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy – w tym okresie,  wraz  z podaniem ich rodzaju i  wartości,  daty i  miejsca
wykonania  oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty te zostały
wykonane zgodnie ze sztuką budowlaną i prawidłowo ukończone,

3) Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, w szczególności
odpowiedzialnych  za  kierowanie  pracami  konserwatorskimi  wraz  z  informacją  na
temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do
wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności, oraz
informacją  o podstawie  do dysponowania  tymi  osobami  – wypełnione  i  podpisane
odpowiednio przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.



Dokumenty  i  oświadczenia,  o  których  mowa  powyżej  muszą  zostać  złożone  w  formie
oryginałów  albo  kopii  poświadczonych  za  zgodność  z  oryginałem przez  Wykonawcę  lub
upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy.

6). Sposób przygotowania ofert.
1) Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedna ofertę, 
2) Oferta winna być sporządzona według formularza ofertowego,
3) Wykonawca jest zobowiązany złożyć w ofercie również inne dokumenty: kosztorys ofertowy

obejmujący  pełny zakres  prac  objętych  ofertą  sporządzony zgodnie  z  przedmiarem robót.
Kosztorys  ofertowy  winien  zawierać  co  najmniej  poszczególne  pozycje  kosztorysowe
zawierające  :  podstawę  nakładów,  opis  pozycji  (robót,  jednostki  miary,  ilość  robót,  ceny
jednostkowe oraz wartość  całkowitą  pozycji  bez  VAT.  Cena podana w formularzu  oferty
winna być równa cenie brutto kosztorysu ofertowego. VAT – 23% 

4) Oferta musi  być  napisana w języku polskim, na komputerze lub maszynie  do pisania albo
czytelnym pismem odręcznym w sposób trwały,

5) Ofertę podpisuje własnoręcznie osoba uprawniona do reprezentowania wykonawcy,
6) Na  wykonanie  prac  Wykonawca  udziela  60  miesięcy  gwarancji  licząc  od  dnia  odbioru

końcowego robót,
7) Wykonawca  dysponuje  odpowiednim  potencjałem  technicznym  oraz  osobami

zdolnymi  do  wykonania  zamówienia:  osoba  przeznaczona  do  kierowania  prac
konserwatorskich  – posiadająca kwalifikacje  zgodne z  § 22 Rozporządzenia  Ministra
Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 lipca 2011 r (Dz. U. z 2011 roku nr 165 poz.
987) i która w przeciągu pięciu lat do dnia składania ofert pełniła funkcję kierownika prac
konserwatorskich odpowiadających swoim zakresem przedmiotowi zamówienia,

8) Informacja o podwykonawcach oraz o części zamówienia, której wykonanie, oferent
zamierza powierzyć podwykonawcom w przypadku powierzenia przez oferenta części
zamówienia podwykonawcom.

9) Umowa  spółki  lub  pełnomocnictwo  do  reprezentowania  w  postępowaniu  albo  do
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy,  w przypadku składania oferty
wspólnej. 

10) Pełnomocnictwo do występowania w imieniu oferenta, w przypadku gdy dokument
składające się na ofertę podpisuje osoba nie uprawniona do reprezentowania oferenta.
(zgodnie z odpisem z Krajowego Rejestru Sądowego lub z zaświadczeniem o wpisie
do  ewidencji  działalności  gospodarczej).  Dowód  zarejestrowania  działalności
gospodarczej.

11) Pełnomocnictwa powinny być przedstawione w formie oryginału lub kopii 
poświadczonej za zgodność z oryginałem.

12) Ponadto zaleca się spięcie na trwałe wszystkich dokumentów, załączenie spisu treści 
oferty, ułożenie wszystkich wymaganych dokumentów zgodnie z kolejnością podaną 
w specyfikacji oraz ponumerowanie wszystkich stron oferty.



7) Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
1)  Oferty  (wraz  z  wszelkimi  wymaganymi  dokumentami)  należy  składać  na  piśmie  w

nieprzejrzystych i zaklejonych kopertach lub opakowaniach. Kopertę należy zaadresować do
Zamawiającego  na  adres:  Szkoła  Podstawowa  z  Oddziałami  Integracyjnymi  nr  3,  ul.
Topolowa 20/22, 31-506 Kraków.
Koperta powinna być oznakowana następująco:

„Oferta na:
Konserwacja i rekonstrukcja drzwi wewnętrznych – I etap w dawnej  Szkole

Wydziałowej Żeńskiej, św. Anny z okresu autonomii galicyjskiej  przy ul. Topolowej
20/22 w Krakowie (A-83/M)”,

Nie otwierać przed dniem 20.06.2017 r godz. 10:30”

Zamawiający zaleca opisanie koperty nazwą Wykonawcy, w celu umożliwienia zwrotu oferty
w  przypadku  złożenia  jej  po  upływie  terminu  składania  ofert.  Zamawiający  nie  bierze
odpowiedzialności za skutki nieprawidłowego oznakowania koperty.

2) Miejsce i termin  składania ofert:  Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 3, 
ul. Topolowa 20/22, 31-506 Kraków, Sekretariat, do dnia 20.06.2017 r, do godz. 10.00.

3) Miejsce otwarcia ofert: Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 3, ul. Topolowa
20/22, 31-506 Kraków, Sala nr 18, I piętro, dnia 20.06.2017 r, do godz. 10.30.

4) W dowolnym momencie  przed upływem terminu składania ofert  każdy Wykonawca może
zmienić lub wycofać swoją ofertę. W celu zmiany oferty Wykonawca wyraź opisuje ofertę
jako „zamienną” pod rygorem odrzucenia wszystkich ofert Wykonawcy.

5) Beneficjent zapewnia  możliwość kontaktu  potencjalnym wykonawcom z osobą upoważnioną
do udzielania wyjaśnień w zakresie treści  „Regulaminu konkursu ofert:

a) Wnioski,  zawiadomienia  oraz  informacje  Zamawiający  i  wykonawcy  przekazują  drogą
pisemna lub faksem.

b) Korespondencje  pisemna  należy  kierować  na  adres:  :  Szkoła  Podstawowa  z  Oddziałami
Integracyjnymi nr 3, ul. Topolowa 20/22, 31-506 Kraków

c) Korespondencję w formie faksowej należy kierować na numer faksu: 12 4210459
d) Osobą upoważniona do kontaktu z wykonawcami jest Pani Katarzyna kozik – tel 12 4210459,
e) Wykonawca  może  zwrócić  się  do  Zamawiającego  o  wyjaśnienia,  a  Zamawiający  jest

obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem
terminu  składania  ofert,  pod  warunkiem,  że  wniosek  o  wyjaśnienia  wpłynął  do
Zamawiającego nie  później  niż  do  końca  dnia,  w którym upływa  połowa wyznaczonego
terminu składania ofert.

8) Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy 
wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz 
sposobu oceny ofert.

1) Zakres robót oraz odpowiedzialność Wykonawcy w zakresie objętym proponowaną 
ceną ofertową obejmuje oprócz robót wykazanych w przedmiarze robót, także prace, 
świadczenia oraz obowiązki wymienione w umowie, a nieujęte w przedmiarze robót tj
w szczególności:

a) Organizacje i zagospodarowanie terenu realizacji robot i zaplecza,
b) Po zakończeniu robót doprowadzenie miejsca ich realizacji do stanu 

pierwotnego oraz uporządkowanie terenu,



c) Sporządzenie dokumentacji powykonawczej,
d) Wykonanie wszelkich prac, których konieczność wykonania wynika z 

dokumentacji, ekspertyzy technicznej, programu konserwatorskiego i 
obowiązujących przepisów oraz pokrycie wszelkich ewentualnych kosztów i 
opłat koniecznych do wykonania niniejszego zamówienia,

e) Czynności wynikające z Decyzji nr 1631/2011 z dnia 26.07.2011 r. Prezydenta
miasta Krakowa w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia 
pozwolenia na wykonanie robót budowlanych, sporządzenie planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,

f) Czynności wynikające z Pozwolenia nr 838/10 z dnia 27.10.2010 r. oraz 
Decyzja 585/15 z dnia 30.06.2015 r  Małopolskiego Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków na prowadzenie prac konserwatorskich i robót 
budowlanych przy zabytku nieruchomym:
 Wykonawca  zobowiązany  jest  do  opracowania  w  celach  archiwalnych

sposobu postępowania  z zabytkiem (3 egzemplarze w wersji papierowej i 1
egzemplarz w wersji elektronicznej) po zakończeniu robót budowlanych i
przekazania tego opracowania Zamawiającemu w trakcie odbioru robót.

 Wykonawca  zobowiązany  jest  do  prowadzenia  dokumentacji  budowy,
dokumentacji  konserwatorskiej  oraz  udostępnienie  ich  uprawnionym
organom.

 Wykonawca  zobowiązany  jest  do  opracowania  dokumentacji
powykonawczej, w szczególności:

-  Wykonawca  zobowiązany jest  do opracowania  i  dostarczenia  Zamawiającemu w
trakcie odbioru  końcowego robót dokumentacji konserwatorskiej (3 egzemplarze w
wersji  papierowej   i 1  egzemplarz  w  wersji  elektronicznej)  wraz  z  pisemnym
oświadczeniem  jej  autorów  o przekazaniu  na  rzecz  Małopolskiego  Urzędu
Wojewódzkiego  w  Krakowie  prawa  do  nieodpłatnego  przetwarzania  i
rozpowszechniania całości lub części dokumentacji na wszystkich polach eksploatacji
przez pełny okres ochrony autorskich praw majątkowych,
-  wykonawca jest  zobowiązany opracować i  dostarczyć  Zamawiającemu w trakcie
odbioru  końcowego  robót  dokumentacji  powykonawczej  (3  egzemplarze  w  wersji
papierowej   i 1  egzemplarz  w  wersji  elektronicznej)  obrazującej  przebieg  prac  i
zawierającej  opracowanie  ich  wyników  w  sposób  umożliwiający  identyfikację  i
dokładną  analizę  przestrzenną  wszystkich  czynności,  użytych  materiałów  oraz
dokonanych  odkryć,  w  celu  przekazania  jej  Małopolskiemu  Wojewódzkiemu
Konserwatorowi Zabytków do celów archiwalnych wraz z pisemnym oświadczeniem
jej  autorów  o  przekazaniu  na  rzecz  Małopolskiego  Wojewódzkiego  Konserwatora
Zabytków w Krakowie prawa do nieodpłatnego  przetwarzania  i rozpowszechniania
całości lub części dokumentacji na wszystkich polach eksploatacji przez pełny okres
ochrony autorskich praw majątkowych.

           -Wykonawca zobowiązany jest do wykonania we własnym zakresie i na swój koszt
tablicy informacyjnej zgodnej z wymogami Prawa Budowlanego oraz wykonanie we
własnym zakresie i na swój koszt tablicy zgodnej z wymogami określonymi w 



            „Regulaminie działań w zakresie informacji o wykorzystaniu środków z Narodowego
Funduszu  Rewaloryzacji  Zabytków  Krakowa”  przyjętym  uchwałą  Prezydium
Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa nr 6/2011 z dnia 15.02.2011 r

2)  Kryteria oceny ofert, ich znaczenie (waga) oraz opis sposobu oceny ofert w tych   
      kryteriach:

a) kryterium oceny ofert: cena (c) - 100%,
b) ocenie i porównaniu poddane zostaną oferty nie podlegające odrzuceniu,
c) Oceny ofert w zakresie przedstawionego wyżej kryterium zostaną dokonane według 

następujących zasad: cena (c) + ilość punktów,
d) Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta z najmniejszą ilością punktów (= z 

najniższą ceną)

9) Badanie ofert.
Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli w trakcie jej rozpatrywania stwierdzi, że:

 Jest niezgodna z ustawą, zawiera rażąco niska cenię w stosunku do przedmiotu 
zamówienia,

 Została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w konkursie ofert,
 Zawiera błędy w obliczaniu ceny,
 Jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o 

zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
 Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie  zgodził się 

na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3 ustawy Pzp,
 Jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów,

10) Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać 
dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy.

1) Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi 
Wykonawców, którzy złożyli oferty o: wyborze oferty najkorzystniejszej, 
wykonawcach których oferty zostały odrzucone, wykonawcach wykluczonych z 
postępowania.

2) Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści informacje 
na stronie internetowej szkoły oraz na tablicy ogłoszeń w budynku szkoły.

3) Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany jest podpisać umowę w
miejscu wskazanym przez Zamawiającego, zgodną z warunkami zamówienia wraz z
załącznikami oraz złożoną ofertą, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego w
zawiadomieniu o wyborze oferty.

4) Osoby reprezentujące Wykonawcę  przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze
sobą  dokumenty  potwierdzające  ich  umocowanie  do  podpisania  umowy,  o  ile
umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.

5) Wykonawca  przed   podpisaniem  umowy  przekaże  Zamawiającemu  uzgodniony
Harmonogram Rzeczowo- Finansowy, który stanowić będzie integralną część umowy
oraz Plan BIOZ.



6) W celu wpisania do umowy danych osobowych kierownika robot  oraz kierownika
prac konserwatorskich Wykonawca, którego oferta została wybrana winien do dnia
podpisania  umowy przekazać  te  dana  zamawiającemu  oraz  dodatkowo  przedłożyć
Zamawiającemu aktualne dokumenty dot. ww. osoby.

7) Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana,  uchyla się od zawarcia umowy
Zamawiający  może  wybrać  ofertę  najkorzystniejszą  spośród  pozostałych  bez
przeprowadzania ich ponownego badania i oceny. 

8) Wykonawca   złoży potwierdzoną  za  zgodność  z  oryginałem kserokopię  opłaconej
polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego , że Wykonawca
jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
związanej  z  przedmiotem  zamówienia  w  wysokości  nie  mniejszej  niż  wartość
przedmiotu zamówienia.

11) Załączniki

1) Przedmiar robót 
2) Formularz ofertowy
3) „Program prac konserwatorskich dla elewacji frontowej i podwórzowej oraz wnętrz – sieni, 

korytarzy i klatki schodowej w budynku Szkoły podstawowej z Oddziałami integracyjnymi nr 
3, ul. Topolowa 20/22 w Krakowie” 

4) Pozwolenie nr 836/10 z dnia 27.10.2010 r i decyzja    585/15 z dnia 30.06.2015 r.        
Małopolskiego wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na prowadzenie prac 
konserwatorskich i robót budowlanych przy zabytku nieruchomym

5) Wzór umowy.

Kraków, 02.06.2017r



„WZÓR”

OFERTA

Zarejestrowana nazwa (firma) Wykonawcy;

……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

Zarejestrowany adres (siedziba) Wykonawcy:

 ul:……………………………………… kod……………… miejscowość……………………………..

województwo………………………. Powiat………………………………………………..

NIP:………………………………………………………………………………

REGON:…………………………………………………………………………

Telefon:………………………… e-mail………………………………………..

FORMULARZ OFERTOWY

1. Niniejszym, po zapoznaniu się z zaproszeniem do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym na
podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.(tekst jednolity Dz. U. z 2013 r  poz. 907 ze 
zm)

 Oferujemy wykonanie całości przedmiotu zamówienia:

Konserwacja i rekonstrukcja drzwi wewnętrznych – I etap w dawnej  Szkole
Wydziałowej Żeńskiej, św. Anny z okresu autonomii galicyjskiej  przy ul. Topolowej

20/22 w Krakowie (A-83/M)”,

Wartość netto::…………………… zł  (słownie:………………………………………………………)

Podatek VAT (……..%): (kwota)………………….zł  (słownie:……………………………………..)

Wartość brutto:…………………………………………….…………..zł

(słownie:
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….brutto)

2. Oferujemy okres gwarancji …….lat (min. 36 miesięcy) liczony od daty podpisania protokołu 
odbioru.

3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnosimy do niego 
zastrzeżeń.



4. Zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy w terminie i miejscu 
wskazanym przez Zamawiającego.

5. Przed podpisaniem umowy zobowiązuje się dołączyć odpis z właściwego rejestru albo aktualne 
zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej celem wprowadzenia danych do 
umowy.

6. Ofertę niniejszą składam na …………..kolejno ponumerowanych stronach

Załączniki:

1)………………………………………………….

2)…………………………………………………..

3)…………………………………………………..

…………………………………dnia…………………………..            

 ………………………………………………. 

(podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)



Beneficjent (zamawiający)
Gmina Miejska Kraków- 
Szkoła Podstawowa
 z Oddziałami Integracyjnymi nr  3 
w Krakowie, ul. Topolowa 20/22
31-506 Kraków

Adresat:
 ……………………………………………………

…………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………..

dot: „Konserwacja i rekonstrukcja drzwi wewnętrznych – I etap w dawnej  Szkole 
Wydziałowej Żeńskiej, św. Anny z okresu autonomii galicyjskiej  przy ul. Topolowej 
20/22 w Krakowie (A-83/M)”,

Gmina Miejska Kraków – Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 3 
w  Krakowie,  ul.  Topolowa  20/22  zaprasza  do  złożenia  oferty  na  wykonanie  zadania  :
„Konserwacja i rekonstrukcja drzwi wewnętrznych – I etap w dawnej  Szkole Wydziałowej
Żeńskiej, św. Anny z okresu autonomii galicyjskiej  przy ul. Topolowej 20/22 w Krakowie
(A-83/M)”
zgodnie z warunkami określonymi w regulaminie konkursu ofert.

Termin złożenia oferty: 20.06.2017r
Termin zakończenia prac: 30.10.2017r

W załączeniu:
1. Regulamin konkursu ofert
2. Przedmiar prac
3. Informacja o doświadczeniu zawodowym
4. Wzór umowy
5. Wzór ofert

Otrzymują:
1 a Adresat
1 x a/a

Podpis Adresata



OŚWIADCZENIE

Imię i nazwisko/ Firma Wykonawcy
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Adres Wykonawcy
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

Stosownie do treści art. 22. Ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 .(tekst jednolity Dz. U. z 2013 r  poz. 907 ze zm.) 
oświadczam, że Wykonawca którego reprezentuję spełnia warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

1. Posiadania uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności objętych niniejszym 
zamówieniem, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

2. Posiadania wiedzy i doświadczenia;
3. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania

zamówienia;
4. Sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Oświadczam, że Wykonawca, którego reprezentuję nie podlega wykluczeniu z postępowania o 
udzielenie niniejszego zamówienia w trybie art. 24 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 .(tekst jednolity Dz. U. z 2013 r  poz. 907 
ze zm.).

…………………………………… ……………………………………….
Miejscowość i data              Podpis osoby/ osób uprawnionych do   

Reprezentowania Wykonawcy


