
 
 

załącznik nr 3 do regulaminu udzielania zamówień publicznych, 

 których  wartość nie przekracza kwoty 30.000  euro 

 

 

………………………….. 

pieczęć Zamawiającego 

Dziekanowice, 02.09.2016 

 

Znak sprawy: MPP/5/2016 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

 

1. Zamawiający: Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy  

Nazwa zamawiającego 

Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy 

Dziekanowice 32 

62-261 Lednogóra 

 

zaprasza do złożenia ofert na: „Opracowanie programu funkcjonalno-u żytkowego wraz z 

oceną stanu technicznego i mo żliwo ści zagospodarowania terenu folwarku i 

zlokalizowanych na nim budynków folwarcznych (OTTON , BUKACIARNIA I, 

BUKACIARNIA II) na potrzeby realizacji Przedsi ęwzięcia p.n. „DZIEDZICTWO 

PIERWSZYCH PIASTÓW – rozbudowa infrastruktury magaz ynowo-konserwatorsko-

wystawienniczej Muzeum Pierwszych Piastów na Lednic y”. 

 

2. Przedmiot zamówienia: 

2.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego wraz z 

oceną stanu technicznego i możliwości zagospodarowania terenu folwarku i 

zlokalizowanych na nim budynków folwarcznych (OTTON, BUKACIARNIA I, 

BUKACIARNIA II) na potrzeby realizacji Przedsięwzięcia p.n. „DZIEDZICTWO 

PIERWSZYCH PIASTÓW – rozbudowa infrastruktury magazynowo-konserwatorsko-

wystawienniczej Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy” – działki nr ewid. 12/1 i 37/4 – 

ark. 1, obręb Dziekanowice (dalej „Program funkcjonalno-użytkowy”). 

 

Zakresem zamówienia są też, w szczególności objęte następujące prace,: 

1) pozyskanie własnym staraniem niezbędnych materiałów i dokumentów 
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źródłowych do prawidłowej i kompletnej realizacji przedmiotu zamówienia; 

2) wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego wraz z oceną stanu 

technicznego i możliwości zagospodarowania terenu folwarku i zlokalizowanych 

na nim budynków folwarcznych (OTTON, BUKACIARNIA I, BUKACIARNIA II) 

na potrzeby realizacji Przedsięwzięcia – część opisowa i rysunkowa; 

3) uzyskanie niezbędnych uzgodnień formalno-prawnych, w szczególności opinii 

wydanej przez Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz 

rzeczoznawcy ds. p.poż. 

2.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego 

Zapytania ofertowego wraz z załącznikami zamieszczonymi na stronie www 

Zamawiającego. 

2.3. Nazwa i kody wg Wspólnego Słownika Zamówień 

71 22 00 00 - 6 Usługi projektowania architektonicznego 

71 40 00 00 – 2 Usługi architektoniczne dot. planowania przestrzennego i 

zagospodarowania terenu 

2.4. Adres inwestycji: 

Dziekanowice 32, gm. Łubowo 

Działki nr ewid.: 12/1 i 37/4 – ark. 1, obręb Dziekanowice 

3. Warunki udziału w niniejszym postępowaniu, dokumenty lub oświadczenia 

potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu: 

3.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki 

udziału w postępowaniu. 

3.1.1. posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności 

zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: 

Zamawiający nie określa ww. warunku udziału w postępowaniu. 

3.1.2. sytuacji ekonomicznej i finansowej: 

Zamawiający nie określa ww. warunku udziału w postępowaniu. 

3.1.3. posiadania zdolności technicznej lub zawodowej: 

3.1.3.1. Warunek dotyczący doświadczenia Wykonawcy:  

Wykonawca winien wykaza ć, że w okresie ostatnich 5 lat wykonał min. 2 koncepcj e 

architektoniczne dla obiektów o funkcji muzealnej l ub turystycznej o powierzchni 

całkowitej min. 2000 m 2 każdy.  

3.1.3.2. Warunek dotyczący osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji 

zamówienia: 

W związku z tym, że Wstępna koncepcja architektoniczn ą stanowi ąca załącznik do 

oferty, b ędzie podstaw ą do wykonania koncepcji oraz Programu Funkcjonalno-

Użytkowego, a nast ępnie dokumentacji projektowej, musi by ć ona opracowana przez 
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osob ę posiadaj ącą odpowiednie uprawnienia architektoniczne do projek towania bez 

ogranicze ń i min. 5 letnie do świadczenie w projektowaniu liczone od daty uzyskani a 

uprawnie ń budowlanych.  

 

3.2. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu 

dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej zamawiający żąda następujących 

dokumentów 

3.2.1. W celu potwierdzenia warunku określonego w pkt. 3.1.3.1.  

wykaz usług  wykonanych, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, 

a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich 

wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, 

oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy 

czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez 

podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o 

obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - 

oświadczenie wykonawcy wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego zapytania 

ofertowego.  

3.2.2. W celu potwierdzenia warunku określonego w pkt. 3.1.3.2. 

wykaz osób , skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia w szczególności 

odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji 

zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania 

zamówienia a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o 

podstawie do dysponowania tymi osobami wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do 

niniejszego zapytania ofertowego. 

3.3. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana przez 

Zamawiającego na zasadzie: „spełnia – nie spełnia”, w oparciu o w/w oświadczenia i 

dokumenty przedłożone przez Wykonawcę. 

4. Wyjaśnianie treści Zapytania ofertowego: 

4.1. Zamawiający zobowiązany jest niezwłocznie udzielić wyjaśnień treści zapytania 

ofertowego, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, 

pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego wpłynął do 

Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa terminu 

wyznaczonego na składanie ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści zapytania 

ofertowego wpłynie po upływie w/w terminu lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, 

Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. 
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Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku 

o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego. 

4.2. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom bez 

ujawniania źródła zapytania poprzez zamieszczenie na stronie internetowej 

http://lednicamuzeum.pl w zakładce przetargi. 

5. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu 

składania ofert zmienić treść zapytania ofertowego. Dokonaną zmianę treści 

zapytania ofertowego Zamawiający udostępnia na stronie internetowej. 

6. Załącznik do treści zapytania ofertowego: 

1. Załącznik nr 1 Opis Przedmiotu Zamówienia wraz z załącznikami. 

2. Załącznik nr 2 Wzór umowy. 

3. Załącznik nr 3 Wzór wykazu usług. 

4. Załącznik nr 4 Wzór wykazu osób. 

7. Termin realizacji zamówienia: 30.10.2016 r.  

8. Miejsce i termin złożenia oferty:  

Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy 

Dziekanowice 32 

62-261 Lednogóra 

Oferty należy składać w: 

Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy 

Dziekanowice 32 

62-261 Lednogóra 

 – Budynek Administracyjny, pok. nr 107 

do dnia 16 września 2016 r. do godz. 10:00 

 

Opakowanie oferty: 

Ofertę należy złożyć w zamkniętym opakowaniu w siedzibie Zamawiającego Muzeum 

Pierwszych Piastów na Lednicy, Dziekanowice 32, 62-261 Lednogóra – Budynek 

Administracyjny, pok. nr 107 

Opakowanie powinno być oznaczone w następujący sposób: 

Koperta zewnętrzna: 

OFERTA na wykonanie zamówienia w trybie zapytania ofertowego pn. 

„Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego wraz z oceną stanu technicznego i 

możliwości zagospodarowania terenu folwarku i zlokalizowanych na nim budynków 

folwarcznych (OTTON, BUKACIARNIA I, BUKACIARNIA II) na potrzeby realizacji 
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Przedsięwzięcia p.n. „DZIEDZICTWO PIERWSZYCH PIASTÓW – rozbudowa infrastruktury 

magazynowo-konserwatorsko-wystawienniczej Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy”. 

Nie otwierać przed 16 września 2016 r. godz. 10:05 

 

9. Termin otwarcia ofert: 16.09.2016 r. 

Miejsce i termin otwarcia ofert: 

Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy 

Dziekanowice 32 

62-261 Lednogóra 

– Budynek Administracyjny, pok. nr 9 

dnia 16 września 2016 r. godz. 10:05 

 

10. Kryteria oceny ofert:  

10.1. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z 

podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert: 

 

Przy wyborze ofert Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami 

 

− Kryterium oceny i jego waga: 

Ad.1) Kryterium – Cena - waga – 55%  

 

Maksymalna ilo ść punktów, jak ą po uwzgl ędnieniu wagi mo że osi ągnąć oferta za 

kryterium „cena” wynosi 55 pkt. 

 

Ocena będzie dokonywana według wzoru: 

 

C = (Cmin/Cn) x 55 

gdzie: 

C - ilość punktów dla kryterium: Cena 

Cmin - najniższa cena zamówienia brutto spośród złożonych ofert 

Cn - cena brutto ocenianej oferty 

L.p. KRYTERIUM WAGA  PKT 

1. Cena 55% 55 

2. Wstępna koncepcja architektoniczna – ocena jako ściowa  45% 45 
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Ad.2) Kryterium –  „Wstępna koncepcja architektoniczna   - ocena jakościowa” - waga – 45 

% 

 

Ilość punktów w wymienionym kryterium przyznana badanej ofercie może wynieść 

maksymalnie 45 punktów.  

 

„Wstępna koncepcja architektoniczna - ocena jakościowa” będzie podlegała ocenie wg 

następujących podkryteriów: 

 

a) Przyjęte rozwiązania funkcjonalno-przestrzenne oraz użytkowe, dostosowanie do 

wymogów programu funkcjonalnego - maksymalnie 15 pkt; 

b) Walory estetyczne – maksymalnie 15 pkt. 

c) Stopień uwzględnienia istniejącego otoczenia ,zgodność z  wytycznymi zawartymi 

w MPZT oraz  racjonalność przyjętych rozwiązań   – maksymalnie 15 pkt. 

 

Ad. a). Przyznając punkty w podkryterium: „Przyj ęte rozwi ązania funkcjonalno-

przestrzenne oraz u żytkowe, dostosowanie do wymogów programu funkcjonal nego” 

Zamawiający będzie oceniał przede wszystkim uwzględnienie wszystkich elementów 

programu funkcjonalnego, atrakcyjność i racjonalność przyjętych założeń funkcjonalnych i 

przestrzennych, efektywność wykorzystania możliwości i warunków przestrzeni opracowania  

 

Oferta, która w stopniu dobrym, optymalnym spełnia oczekiwania Zamawiającego 

zgodnie z postawionymi warunkami otrzymuje – 15 pkt (ilość maksymalną); 

Oferta, która tylko w stopniu podstawowym, przeciętnym spełnia oczekiwania 

Zamawiającego zgodnie z postawionymi warunkami otrzymuje – 6  pkt; 

Oferta, która nie spełnia oczekiwań Zamawiającego, a spełnia postawione warunki 

otrzymuje – 0 pkt.  

 

Ad. b). Przyznając punkty w podkryterium: „Walory estetyczne” Zamawiający będzie oceniał 

przede wszystkim: atrakcyjność wizualną koncepcji, atrakcyjność proponowanych rozwiązań 

dla celów i funkcji przedstawionych w opisie programu funkcjonalnego, a wynikającą z 

przyjętych rozwiązań konstrukcyjnych, technologicznych, funkcjonalnych i materiałowych, 

nowoczesność i oryginalność przyjętych rozwiązań.  

Oferta, która w stopniu dobrym, optymalnym spełnia oczekiwania Zamawiającego 

zgodnie z postawionymi warunkami otrzymuje – 15 pkt (ilość maksymalną); 
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Oferta, która tylko w stopniu podstawowym, przeciętnym spełnia oczekiwania 

Zamawiającego zgodnie z postawionymi warunkami otrzymuje – 6  pkt; 

Oferta, która nie spełnia oczekiwań Zamawiającego, a spełnia postawione warunki 

otrzymuje – 0 pkt.  

 

Ad. c). Przyznając punkty w podkryterium: „Stopien uwzględnienia..” Zamawiający będzie 

oceniał przede wszystkim: Zgodność rozwiązań z zapisami w MPZT, sposób wpisania się w 

istniejące uwarunkowania przestrzenne i architektoniczne , racjonalność przyjętych 

rozwiązań funkcjonalnych i technicznych, technologicznych i przestrzennych 

Oferta, która w stopniu dobrym, optymalnym spełnia oczekiwania Zamawiającego 

zgodnie z postawionymi warunkami otrzymuje – 15 pkt (ilość maksymalną); 

Oferta, która tylko w stopniu podstawowym, przeciętnym spełnia oczekiwania 

Zamawiającego zgodnie z postawionymi warunkami otrzymuje – 6 pkt; 

Oferta, która nie spełnia oczekiwań Zamawiającego, a spełnia postawione warunki 

otrzymuje – 0 pkt.  

 

10.2. Ocena ofert zostanie przeprowadzona w oparciu o przedstawione kryteria 

oraz ich wagę. Ilości punktów w poszczególnych kryteriach zostaną zsumowane.  

10.3. Oferty oceniane będą punktowo w przyjętej skali 100 pkt.  

10.4. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska  najwyższą liczbę 

punktów. 

10.5. Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

10.6. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub 

więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, 

zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały 

złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli 

te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert 

dodatkowych. 

11. Warunki płatności: określone zostały we wzorze umowy stanowiącym załącznik do 

niniejszego zapytania ofertowego. 

12. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Joanna Maciaszczyk, tel. 502-563-

665. 

13. Sposób przygotowania oferty: 

13.1. oferta musi być sporządzona w języku polskim, pismem czytelnym, pod rygorem 

nieważności w formie pisemnej, 

13.2. koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę, 
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13.3. Wykonawca może złożyć w prowadzonym postępowaniu na podstawie niniejszego 

zapytania ofertowego wyłącznie jedną ofertę dla danej części zamówienia 

13.4. oferta powinna być podpisania przez osobę upoważnioną do reprezentowania 

Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub w 

innym dokumencie, właściwym dla formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez 

uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy, 

13.5. oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty i załączniki, o których mowa 

w treści niniejszego zapytania ofertowego, 

13.6. Ofertę stanowi prawidłowo wypełniony Formularz ofertowy wraz z załącznikami: 

a) pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o 

współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. 

Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w 

postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy; 

b) pełnomocnictwo, z którego wynika prawo do podpisania oferty, względnie do 

podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą, o ile prawo do ich 

podpisania nie wynika z innych dokumentów; 

c) wstępna koncepcja ofertowa, na podstawie której Zamawiający dokona oceny 

oferty zgodnie z kryteriami określonymi w niniejszym zapytaniu ofertowym. 

 

13.7. ZAKRES RZECZOWY, TECHNIKA I FORMA OPRACOWANIA WST ĘPNEJ 

KONCEPCJI OFERTOWEJ  

13.7.1. CZĘŚĆ GRAFICZNA 

1) należy przedstawić w sposób zwięzły i czytelny proponowane rozwiązania 

odpowiadające na główne założenia i potrzeby Zamawiającego.  

2) Część graficzną opracowania należy przedstawić na  planszach formatu A3. 

Plansze muszą zostać opracowane w czytelnej i trwałej grafice.  

 

Część graficzna musi zawierać: 

1) Koncepcję planu zagospodarowania terenu opracowania wraz z układem 

komunikacyjnym oraz z uwzględnieniem najbliższych, lokalnych powiązań z 

terenami sąsiednimi wykonana na mapie stanowiącej Załącznik nr 1 do Opisu 

Przedmiotu Zamówienia 

2) Charakterystyczny schematyczny przekrój /widok dla całego terenu objętego 

zamierzeniem inwestycyjnym,  ukazujący relacje przestrzenne zaproponowanych 

rozwiązań architektonicznych ,zarówno obiektów jak i zagospodarowania. 

Wymaga się minimum 1 przekrój/widok 



 

9 
 

9 

3) Schematyczne rzuty wszystkich kondygnacji budynku lub innych  elementów 

kubaturowych wynikających z założeń zaproponowanej koncepcji  ,  

przedstawiające w czytelny sposób rozmieszczenie wszystkich elementów  

programu i relacje pomiędzy nimi. 

4) Ogólną formę architektoniczną oraz charakter proponowanej bryły budynku lub 

innych elementów kubaturowych wynikających z założeń proponowanego 

programu  ze szczególnym uwzględnieniem wstępnych, elewacyjnych rozwiązań 

materiałowych w formie -minimum 2 widoków/wizualizacji w tym obligatoryjnie: 

- jedną z perspektywy człowieka, ukazującą charakterystyczny widok 

projektowanego założenia. 

- jedną z "lotu ptaka" ukazującą całość projektowanego założenia w 

odniesieniu do terenu   działki. 

 

13.7.2. CZĘŚĆ OPISOWA 

1) Zwięzły opis idei projektu i proponowanych założeń funkcjonalno-użytkowych i 

przestrzennych 

2) Skrócony opis przyjętych rozwiązań architektonicznych , konstrukcyjnych, 

instalacyjnych i technologicznych , zawierający charakterystykę funkcjonalną, 

materiałową oraz technologiczną wykonania i użytkowania projektowanych 

elementów systemu w tym rozwiązań wpływających na zmniejszenie kosztów 

eksploatacji. 

 

Należy połączyć część graficzną z częścią opisową w jedno opracowanie w formie 

poziomego zeszytu w formacie A3 - w dwóch kopiach 

 

 

13.7.3. PŁYTA CD LUB DVD ZAWIERAJĄCA CAŁOŚĆ OPRACOWANIA 

ZAPISANEGO W FORMACIE PDF LUB JPG  

 

14. Treść oferty: 

14.1. Nazwa wykonawcy 

14.2. Adres wykonawcy 

14.3. NIP: …………………. 

14.4. REGON: ………………………. 

14.5. Nr rachunku bankowego: ………………….. 

14.6. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za: 

Cenę netto: ……………….. zł (słownie: ………………………… złotych) 
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Podatek VAT: …………% 

Wartość podatku VAT: …………….. zł (słownie: ……………………. złotych) 

Cenę brutto: ……………………zł (słownie: ………………………………. złotych) 
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Załącznik nr 4 do regulaminu udzielania zamówień publicznych, 

 których  wartość nie przekracza kwoty 30.000  euro 

 

 

…………………………………….    Miejscowość, dnia……………………... 

Pieczątka oferenta   

 

OFERTA 

 

 

Do ………………. ………………….. 

nazwa jednostki 

 

 

Odpowiadając na skierowane do nas zapytanie ofertowe dotyczące zamówienia publicznego 

realizowanego na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień 

Publicznych, a dotyczącego: 

wykonanie bada ń podło ża gruntowego wraz z opracowaniem kompletu dokumenta cji 

dla Przedsi ęwzięcia p.n. „DZIEDZICTWO PIERWSZYCH PIASTÓW – rozbudow a 

infrastruktury magazynowo-konserwatorsko-wystawienn iczej Muzeum Pierwszych 

Piastów na Lednicy” 

 

I. Składamy ofertę o następującej treści: 

 

Oferujemy wykonanie zamówienia za cenę netto …………………………………………….. .zł. 

 

Obowiązujący podatek VAT ………… % …………………………………………………… ..zł. 

 

Cena brutto ………………………………………………………………………………………. zł.  

 

słownie ………………………………………………………………………………………………zł.  

 

 

1.  Przyjmujemy do realizacji postawione przez zamawiającego warunki zawarte w 

zapytaniu ofertowym.  

2. Oświadczamy że firma jest płatnikiem podatku VAT o numerze identyfikacyjnym NIP 

……………… 
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3. Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia oraz wzorem 

umowy i nie wnoszę do niego zastrzeżeń. 

4. Wyrażam zgodę na warunki płatności określone w zapytaniu. 

5. Niniejsza oferta jest ważna przez 30 dni, to jest do dnia ………………… roku, 

 

Do oferty załączam: 

1) ……………. 

2) ……………. 

 

……………………………….. 

 


