Polska Prowincja Zakonu Pijarów, ul. Pijarska 2, 31-015 Kraków
Perła polskiego baroku – rewaloryzacja nowoodkrytych, unikatowych polichromii w krypcie kościoła Pijarów w Krakowie
oraz odtworzenie historycznych galerii w Kolegium Pijarskim w celu udostępnienia zabytkowych wnętrz i poszerzenia
działalności kulturalnej

Kraków, 01 czerwca 2017

Postępowanie 06/KOL/2017

Zaproszenie
do składania ofert na prowadzenie NADZORU AUTORSKIEGO dla inwestycji pod nazwą:
Perła polskiego baroku – rewaloryzacja nowoodkrytych, unikatowych polichromii w krypcie kościoła
Pijarów w Krakowie oraz odtworzenie historycznych galerii w Kolegium Pijarskim w celu
udostępnienia zabytkowych wnętrz i poszerzenia działalności kulturalnej.

I.

ZAMAWIAJĄCY:
Polska Prowincja Zakonu Pijarów, ul. Pijarska 2, 31-015 Kraków, województwo Małopolskie.
Nazwiska osób upoważnionych do kontaktów z Wykonawcami, w tym do podpisywania pism
informujących o decyzjach Zamawiającego: Ekonom Polskiej Prowincji Zakonu Pijarów o. Józef
Tarnawski SP
Telefon: 12 422 17 24 (od poniedziałku do piątku, w godzinach 9.00-16.00)
Faks: 12 421 98 95
Poczta elektroniczna (e-mail): kuria@pijarzy.pl
Adres internetowy: www.pijarzy.pl
Godziny pracy Zamawiającego: 9.00-16.00

II.

TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Niniejsze postępowanie jest prowadzone w trybie konkursu ofert, z zachowaniem zasady
konkurencyjności, ocenianym zgodnie z kryteriami oceny określonymi w niniejszym zaproszeniu
do składania ofert.
Zamawiający nie jest zobowiązany, dla niniejszego postępowania, do stosowania Ustawy prawo
zamówień publicznych.
Ogłoszenie o przetargu zostało zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego oraz w Bazie
Konkurencyjności (https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl).
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III.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie nadzoru autorskiego podczas prowadzonych prac w
ramach inwestycji pod nazwą: Perła polskiego baroku – rewaloryzacja nowoodkrytych,
unikatowych polichromii w krypcie kościoła Pijarów w Krakowie oraz odtworzenie historycznych
galerii w Kolegium Pijarskim w celu udostępnienia zabytkowych wnętrz i poszerzenia działalności
kulturalnej.
Inwestor przewiduje zakończenie w/w inwestycji do dnia 30.11.2019 r.
1. Do zakresu obowiązków Wykonawcy, będzie miedzy innymi należało:
a) stwierdzenie w toku wykonywania robót budowlanych, zgodności realizacji z projektem
budowlanym i projektami wykonawczymi,
b) wyjaśnianie wątpliwości dotyczących projektu budowlanego, projektów wykonawczych,
STWiOR i ewentualne uzupełnienie szczegółów dokumentacji projektowej,
c) uzgadnianie, na wniosek Zamawiającego lub wykonawcy robót budowlanych, możliwości
wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji
projektowej w zakresie materiałów i konstrukcji oraz rozwiązań technicznych i
technologicznych,
d) opracowanie dokumentacji zamiennych wynikających z treści dokonanych uzgodnień w
trakcie wykonywania robót budowlanych,
e) kwalifikowanie zmian jako nieistotne lub istotne w rozumieniu odpowiednich przepisów
ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane,
f) sygnalizowanie sytuacji, gdy zakres proponowanych zmian powoduje istotną zmianę
zatwierdzonego projektu budowlanego, wymagającą uzyskania decyzji o zmianie
pozwolenia na budowę oraz proponowanie rozwiązań (o ile to możliwe) zamiennych nie
powodujących takiej zmiany,
g) udział w radach budowy i spotkaniach organizowanych przez Zamawiającego, uczestnictwo
w odbiorach robót zanikających oraz w odbiorze końcowym budowy, procedurach
rozruchu,
h) ocena wyników szczegółowych badań materiałów i konstrukcji w zakresie zgodności z
rozwiązaniami projektowymi, normami i innymi obowiązującymi przepisami,
i) udział w czynnościach mających na celu doprowadzenie do uzyskania projektowanych
zdolności użytkowych całego przedsięwzięcia inwestycyjnego,
j) udział w czynnościach kontrolnych uprawnionych organów i instytucji.
2. Zmiany wprowadzone do dokumentacji projektowej w czasie wykonywania robót
budowlanych, osoby sprawujące nadzór dokumentować będą przez:
a) zapisy na rysunkach wchodzących w skład dokumentacji projektowej,
b) rysunki zamienne lub szkice albo nowe projekty opatrzone datą, podpisem oraz informacją
jaki element dokumentacji zastępują,
c) wpisy do Dziennika Budowy.
3. Wykonawca udzielał będzie konsultacji Zamawiającemu w zakresie zgłaszanych przez
wykonawcę robót budowlanych lub inne podmioty wad lub braków projektu budowlanego. W
ramach wynagrodzenia za wykonanie Umowy będzie usuwał te błędy i braki, w szczególności
poprzez sporządzenie odpowiedniej dokumentacji pozwalającej na dalsze prowadzenie prac
przez wykonawcę robót budowlanych
Zakres prac przewidzianych w ramach Inwestycji:
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- remont konserwatorski krypty pod kościołem p.w. Przemienienia Pańskiego, w tym odsłonięcie
i konserwacja ujawnionych w 2013 r. cennych XVIII wiecznych polichromii;
- przebudowa piwnic, fragmentu parteru i klatki schodowej Kolegium Zakonu Pijarów prowadzącej
do Krypty;
- zmiana sposobu użytkowania piwnic Kolegium i dostosowanie ich do funkcji społecznokulturalnych;
- udostępnienie odrestaurowanej Krypty szerokiemu gronu odbiorców, w tym osobom
niepełnosprawnym, poprzez budowę dźwigu osobowego zewnętrznego;
- przebudowa nawierzchni podwórka wewnętrznego wraz z sienią dojazdową;
- przebudowa przyłącza instalacji kanalizacji ogólnospławnej, wewnętrznej instalacji kanalizacji
sanitarnej i opadowej w obrębie dziedzińca;
- prace remontowo-budowlane, konserwatorskie i instalacyjne związane z w/w zakresem
realizacji, w tym m.in. wykonanie instalacji hydrantowej i wyposażenie w system sygnalizacji
pożaru budynku Kolegium Zakonu Pijarów oraz zabezpieczenie przed zadymianiem
wewnętrznych klatek schodowych w budynku klasztornym Kolegium Zakonu.
- zachowanie i konserwacja wszystkich elementów zabytkowych, w tym w szczególności:
- ujawnionej w Krypcie polichromii;
- wszystkich oryginalnych, historycznych elementów wystroju i wyposażenia wnętrz (w tym m.in.
stolarki drzwiowej i istniejącej metalowej klatki schodowej);
- elementów drewnianych przebudowywanej klatki schodowej (z zachowaniem jej układu),
ponownym wykorzystaniem i wbudowaniem istniejących elementów (np. drewnianych filarków,
tralek, profilowanych listew bocznych, i in.) oraz wykonaniem okładziny z drewna.
W razie zaistnienia takiej konieczności na Wykonawcy ciąży obowiązek uzyskania wszelkiego
rodzaju pozwoleń w zakresie wymaganym przepisami prawa. Zamawiający udzieli Wykonawcy
wszelkich niezbędnych pełnomocnictw w tym zakresie.
Obiekt jest wpisany do rejestru zabytków pod numerem A-30, a obszar, na którym zlokalizowana
jest inwestycja, jest objęty wpisem do archeologicznej ewidencji konserwatorskiej i leży w
archeologicznej strefie ochrony konserwatorskiej.
Zamówienie zostanie wykonane zgodnie z:
1. dokumentacją projektową dla Inwestycji – Zamawiający udostępni Wykonawcom do wglądu w
swojej siedzibie dokumentację projektową w zakresie objętym nadzorem, po uprzednim
umówieniu lub w wersji elektronicznej przy pomocy sieci internetowej na prośbę Wykonawcy;
2. treścią następujących pozwoleń konserwatorskich wydanych dla Inwestycji: Pozwolenie nr
937/16 (sygn. OZKr.5142.605.2013.AC) z dn. 18.08.2016 r. zmieniające (przedłużające ważność)
pozwolenia nr 1043/15 (sygn. OZKr.5142.605.2013.AC) z 3.11.2015 roku zmieniające
(wydłużające ważność) pozwolenie nr 637/13 Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora
Zabytków (dotyczy prac związanych z remontem krypty i dostosowaniem jej do funkcji
kulturowych wraz z budową dźwigu). Pozwolenie nr 68/15 (sygn. OZKr.5144.138.2013.JH.1) z
03.11.2015 roku zmieniające (wydłużające ważność) pozwolenie nr 116/13 Małopolskiego
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (dotyczy prac konserwatorskich przy zabytkowej
polichromii). Pozwolenie nr 13/13 (syg. OZKr.5142. 1396.2012.TT) Małopolskiego
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 10 stycznia 2013 i Pozwolenie nr 553/15 (syg.
OZKr.5142.1396. 2012.TT.2) Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 26
czerwca 2015 r. zmieniające (przedłużające ważność) pozwolenia nr 13/13 (dotyczy
umieszczenia w budynku kościoła pw. Przemienienia Pańskiego przy ul. Pijarskiej 2, tj. w
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obiekcie wpisanym do rejestru zabytków, urządzenia technicznego tj. instalacji sygnalizującej
pożar);
3. treścią zapisów Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.
Kod klasyfikacji Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
71248000-8 Nadzór nad projektem i dokumentacją
IV.

TERMIN REALIZACJI ZADANIA:
Zamówienie winno być wykonywane przez cały okres wykonywania robót budowlanych w
zakresie objętym nadzorem, jednak nie później niż do dnia 30 listopada 2019 r.

V.

WARUNKI UDZIAŁU:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się:
1.

podmioty posiadające odpowiednie doświadczenie, tj. podmioty, które w okresie ostatnich 5
lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy – w tym okresie) wykonały co najmniej 3 (trzech) usług polegających na prowadzeniu
nadzoru autorskiego, z których przynajmniej 2 (dwie) były wykonywane w obiekcie wpisanym
do rejestru zabytków.
Spełnianie ww. warunku oceniane będzie na postawie wykazu usług dołączonego do oferty,
zawierającego co najmniej informacje o zakresie świadczeń wykonanych w ramach danej
usługi, datę wykonania usługi, dane Zamawiającego, numer wpisu obiektu do rejestru
zabytków oraz oświadczenie ubiegającego się o zamówienie o należytym wykonaniu usługi,
według kryterium spełnia/nie spełnia.
Zamawiający zastrzega sobie prawo weryfikacji złożonego oświadczenia poprzez zażądanie
przedstawienia dowodów potwierdzających należyte wykonanie zamówienia.

2.

podmioty dysponujące zespołem niezbędnym do wykonania zamówienia, w tym co najmniej:
a. jedną osobą mającą ważne uprawnienia do projektowania w specjalności
architektonicznej, która będzie pełnić funkcję osoby pełniącej nadzór autorski;
b. jedną osobą mającą ważne uprawnienia do projektowania w specjalności konstrukcyjnobudowlanej;
c. jedną osobą mającą ważne uprawnienia do projektowania w specjalności instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych
i kanalizacyjnych;
d. jedną osobą mającą ważne uprawnienia do projektowania w specjalności instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych;
e. jedną osobą mającą ważne uprawnienia do projektowania w specjalności instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urządzeń teletechnicznych.
Ww. osoby winny posiadać co najmniej 5-letnie doświadczenie w projektowaniu.
Spełnianie wyżej wymienionego warunku oceniane będzie na podstawie wykazu osób
dołączonego do oferty, zawierającego co najmniej imię i nazwisko danej osoby, podstawę do
dysponowania nią, informacje pozwalające ocenić spełnianie wymogów określonych powyżej
(np. wykształcenie, posiadane doświadczenie podane w formacie od miesiąc/rok do
miesiąc/rok, numer uprawnień), według kryterium spełnia/nie spełnia. Do wykazu osób
należy dołączyć kopie uprawnień budowlanych wraz z aktualnym zaświadczeniem z właściwej
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izby inżynierów budownictwa, poświadczone za zgodność z oryginałem przez uprawnioną do
tego osobę.
VI.

KRYTERIA OCENY OFERT:
1. Cena oferty brutto – 90%
2. Częstotliwość nadzoru (jakość) – 10%
KRYTERIUM NR 1: CENA OFERTY BRUTTO
Wykonawcy wskazują w formularzu ofertowym wynagrodzenie w postaci ryczałtu za całość
wykonywanych nadzorów. Wynagrodzenie winno zawierać wszelkie koszty niezbędne do
wykonania niniejszego zamówienia oraz zysk Wykonawcy i być wyrażone w polskich złotych, w
zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku. Za cenę oferty, braną pod uwagę do oceny oferty,
Zamawiający uzna cenę oferty brutto (zawierającą wszelkie obciążenia, w tym podatek VAT).
Wynagrodzenie Wykonawcy będzie wypłacane częściowo, proporcjonalnie do stopnia
zaawansowania prac objętych nadzorem.
Ocena w tym kryterium będzie przeprowadzona wg następującego wzoru matematycznego:
Pc = (C min / Cb) x 100 x 90%
gdzie:
Pc – liczba punktów za kryterium ceny
C min – najniższa cena spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert
Cb – cena badanej oferty
KRYTERIUM NR 2: CZĘSTOTLIWOŚĆ NADZORU (JAKOŚĆ)
Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia oświadczenia o oferowanej częstotliwości wizyt na
miejscu prowadzenia nadzorowanych prac, poprzez wskazanie oferowanej ilości wizyt w miesiącu.
Wykonawca zobowiązany jest wskazać konkretną liczbę wizyt, bez używania określeń typu "około"
albo np. "od 3 do 4". Podanie liczby w taki sposób będzie liczone jako "0 wizyt w miesiącu".
Zamawiający nie uzna wizyt realizowanych tego samego dnia jako odrębnych.
Zamawiający wymaga, aby wizyty realizowane były w miarę równych odstępach (tj. w przypadku
zaoferowania np. 2 wizyt w miesiącu, powinny być one realizowane co dwa tygodnie, w przypadku
4 – co tydzień itp.).
Wykonawca będzie zobowiązany pod rygorem zastosowania kary umownej do dochowania
zaoferowanej częstotliwości wizyt, z zastrzeżeniem, że w przypadku, gdy będzie to konieczne do
należytego wykonania zamówienia (np. w przypadku konieczności przeprowadzenia zmian
projektowych) Wykonawca nie będzie mógł się zwolnić z odpowiedzialności wyłącznie poprzez
wykazanie się odpowiednią ilością wizyt. Zamawiający nie wymaga obecności w miejscu
prowadzenia prac w okresach, w których nie są wykonywane prace objęte nadzorem.
Zamawiający porówna ilość zaoferowanych wizyt spośród wszystkich złożonych ofert i przyzna
punkty w następujący sposób
J = (Jb : Jmax) x 100 x 10%
gdzie:
J – ilość punktów w kryterium jakości
Jb – ilość wizyt w miesiącu wskazanych w ofercie badanej
J max – największa ilość wizyt spośród ważnych ofert

VII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:
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1.
2.

3.
4.

Zamawiający zastrzega dla oferty formę pisemną pod rygorem nieważności.
Oferta powinna być sporządzona w języku polskim i podpisana przez osobę uprawnioną do
reprezentacji Wykonawcy lub posiadającej odpowiednie pełnomocnictwo. W przypadku
podmiotów zbiorowych (np. spółek), wymagane są dodatkowo dokumenty potwierdzające
posiadanie uprawnień do reprezentowania danego podmiotu (np. wydruk z KRS), nie starsze
niż 3 miesiące przed terminem składania ofert.
Oferta powinna zawierać cenę netto oraz cenę ryczałtową brutto za w/w zakres świadczenia.
Do oferty należy dołączyć dokumenty niezbędne do oceny spełniania warunków udziału w
postępowaniu:
a. wykaz wykonanych usług wraz z oświadczeniem, o którym mowa w rozdz. V ust. 1;
b. wykaz osób skierowanych do wykonania zamówienia.

VIII. WADIUM

1.

2.

3.

4.

5.

Wysokość wadium
1) Każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium, na cały okres związania ofertą, w
wysokości 5.000 zł (pięć tysięcy złotych).
2) Do oferty Wykonawca winien załączyć dokument potwierdzający wniesienie wadium przez
Wykonawcę tzn.:
a) oryginał lub potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię polecenia przelewu na
rachunek bankowy Zamawiającego,
b) kopię dokumentu będącego każdą inną formą wadium dopuszczoną przez
Zamawiającego.
Forma wadium
Wadium może być wniesione w następujących formach:
1) pieniądzu;
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z
tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
3) gwarancjach bankowych;
4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
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 (Dz. U.
2007 Nr 42, poz. 275, z późn. zm.).
W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja ma być, co
najmniej gwarancją nieodwołalną i płatną na pierwsze pisemne zwykłe żądanie Zamawiającego.
Miejsce i sposób wniesienia wadium
1) Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy: Pekao S.A.
nr 71 1240 2294 1111 0000 3723 5237 z dopiskiem: Wadium dla postępowania nr
06/KOL/2017.
2) Wadium wnoszone w innej formie niż w pieniądzu należy zdeponować w oryginale
w siedzibie Zamawiającego: ul. Pijarska 2, 31-015 Kraków (od poniedziałku do piątku w godz.
1000 – 1600) w terminie składania ofert.
Termin wniesienia wadium
Wadium musi zostać wniesione przed upływem terminu składania ofert. W przypadku wadium
wnoszonego w pieniądzu przelew musi zostać zaksięgowany na koncie zamawiającego przed
upływem terminu składania ofert.
Zwrot wadium
1) Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, jeżeli:
a) upłynął termin związania ofertą;
b) prowadzący postępowanie unieważnił je;
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c)

dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty i podpisano umowę z wyłonionym
Wykonawcą.
2) Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę
przed upływem terminu składania ofert.
3) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została
wybrana:
a) odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie;
b) zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca wadium wraz z odsetkami
wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone
o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na
rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. Zaleca się wskazanie w ofercie nr rachunku
bankowego, na który należy dokonać zwrotu.
IX.

FORMA DOKUMENTÓW:
1. Ofertę i wykaz usług oraz osób Wykonawca składa w oryginale.
2. Pozostałe dokumenty są składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej „za zgodność
z oryginałem” przez Wykonawcę, lub osobę/osoby uprawnione do składania oferty (uwaga:
podpis nieczytelny jest dopuszczalny wyłącznie z pieczęcią imienną osoby składającej podpis).
Zamawiający wymaga aby „za zgodność z oryginałem” była podpisana każda zapisana strona
kopii dokumentów zawierająca jakąkolwiek treść.

X.

INFORMACJE DODATKOWE:
1. Wykonawcy będą związaniu ofertą przez okres 30 dni od dnia jej złożenia.
2. W razie wątpliwości pytania należy kierować na adres e-mailowy: kuria@pijarzy.pl. Pytania
można przesyłać do dnia 5 czerwca 2017 r. do godziny 24.00.
3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy poprzez zmianę terminu wykonania
zamówienia poprzez jego wydłużenie, w razie zmiany terminu zakończenia inwestycji, wraz
ze zmianą (zwiększeniem) wynagrodzenia Wykonawcy proporcjonalnie do okresu czasu o jaki
zostanie wydłużona umowa.
4. W umowie zawieranej z Wykonawcą uwzględniony zostanie obowiązek zapłaty kar
umownych w przypadku niezrealizowania istotnych elementów zamówienia, tj. niewykonania
lub nienależytego wykonania obowiązków Wykonawcy polegających na zapewnieniu
odpowiedniej ilości wizyt nadzoru w miesiącu, w wysokości 0,1% wartości wynagrodzenia za
każdy przypadek ominięcia wizyty.
5. W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienie nie może być udzielone podmiotom
powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązanie kapitałowe lub
osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami
upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami
wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i
przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności
na:
a. Uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b. Posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c. Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika,
d. Pozostawaniu w związku małżeńskim, stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w
linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii
bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
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XI.

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT, PUBLICZNE SKŁADANIE OFERT:
Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego – Sekretariat Polskiej Prowincji Zakonu Pijarów,
ul. Pijarska 2, 31-015 Kraków, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 9 czerwca 2017 r. do godz.
10.00, w zamkniętym, nieprzeźroczystym opakowaniu oznaczonym w sposób gwarantujący
nienaruszalność. Koperta powinna być oznaczona: „Oferta na prowadzenie nadzoru autorskiego –
postępowanie nr 06/KOL/2017”. W przypadku przesyłek pocztowych i kurierskich liczy się dzień i
godzina dotarcia Oferty do Zamawiającego.
Zamawiający dokona publicznego otwarcia ofert w dniu 9 czerwca 2017 r. o godz. 11.00 w
siedzibie Zamawiającego przy ul. Pijarskiej 2 w Krakowie.

Kraków, dn. 01 czerwca 2017 r.
ZATWIERDZAM

o. Józef Tarnawski SP
Ekonom Polskiej Prowincji Zakonu Pijarów
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Załącznik nr 1 do zaproszenia do składania ofert
Postępowanie 06/KOL/2017
FORMULARZ OFERTOWY
W postępowaniu o zamówienie publiczne (nr 06/KOL/2017) prowadzonym w trybie konkursu ofert na
prowadzenie nadzoru autorskiego dla inwestycji pod nazwą: Perła polskiego baroku – rewaloryzacja
nowoodkrytych, unikatowych polichromii w krypcie kościoła Pijarów w Krakowie oraz odtworzenie
historycznych galerii w Kolegium Pijarskim w celu udostępnienia zabytkowych wnętrz i poszerzenia
działalności kulturalnej,
ja niżej podpisany:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
działając w imieniu i na rzecz ……………………………………………………………………………………………………………….
(nazwa (firma) i dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców, w przypadku składania oferty przez
podmioty występujące wspólnie należy podać nazwy i adresy wszystkich wspólników spółki cywilnej lub
członków konsorcjum)
1) składam/-y ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w zaproszeniu do
składania ofert z dnia 01 czerwca 2017 r. w ww. postępowaniu;
2) oświadczam/-y, że zapoznałem/-liśmy się z treścią zaproszenia do składania ofert i jego
załącznikami i uznaję/-emy się za związanych ich postanowieniami;
3) oferuję/-emy wykonanie przedmiotu zamówienia za:

Netto w PLN
VAT w PLN
Brutto w PLN

Cena ryczałtowa za cały przedmiot zamówienia:
Słownie:
Słownie:
Słownie:

4) oferuję/-emy w ramach Kryterium nr 2 Częstotliwość nadzoru (jakość) …………………. wizyt(y) w
miesiącu;
5) zobowiązuję/-emy się do wykonania zamówienia w terminie określonym w zapytaniu ofertowym,
6) akceptuję/-emy warunki płatności określone w zapytaniu ofertowym;
7) uważam/-y się za związanych niniejszą ofertą przez cały okres wskazany w zaproszeniu do
składania ofert, tj. przez okres 30 dni od dnia, w którym upływa termin składania ofert;
8) wszelką korespondencję w sprawie niniejszego postępowania proszę/prosimy kierować na adres:
……………………………, fax nr …………………………, e-mail …………………………………….., osoba upoważniona
do kontaktu w sprawie oferty ………………………………………………………………
9) oferta niniejsza wraz z załącznikami liczy ……………. kolejno ponumerowanych stron.
10) załącznikami do oferty są:
a) …………………………..
b) …………………………..
c) ………………………….
………………….… dnia … … … r.
…………………………………………………………
(podpis Wykonawcy/ Pełnomocnika Wykonawcy*)
* niepotrzebne skreślić
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