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ZAPYTANIE OFERTOWE 
 
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie, ul. Mickiewicza 8, 33-100 Tarnów zwraca się z 
zapytaniem ofertowym na „Wykonanie projektu architektonicznego” dla zadania pod nazwą 
„Przebudowa wejść do budynku głównego A dla  Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w 
Tarnowie”. 
 
I.  OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji „Projektu architektonicznego ” dla zadania 
pod nazwą „Przebudowa wejść do budynku głównego A w  Państwowej Wyższej Szkole 
Zawodowej w Tarnowie”. 
Przebudowa dwóch wejść do budynku głównego A w  Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w 
Tarnowie  będzie obejmować przebudowę schodów, podjazdu dla osób niepełnosprawnych oraz 
zadaszenia nad każdym wejściem, zgodnie z opisem w załączniku nr 2. Dokumentacja projektowa 
zostanie wykonana w oparciu o zaproponowane rozwiązania  architektoniczne.  
 
Zamówienie obejmuje (w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane)  
w szczególności wykonanie: 
1. Projekt  architektoniczny     
2. Program funkcjonalno - użytkowy  
3. Przedmiar robót, kosztorys inwestorski   
 
Wymagania szczególne dotyczące wykonania przedmiotu zamówienia: 

• Wykonawca wykona zamówienia w uzgodnieniu z Zamawiającym, tzn. że przedmiot 
zamówienia będzie podlegał szczegółowemu uzgadnianiu rozwiązań projektowych na etapie 
ich przygotowywania. 

• Przedmiot zamówienia zostanie opracowany w oparciu o przedłożony opis koncepcji w 
załączniku nr 2, a zaproponowany przez wykonawcę opis i szkic lub koncepcja projektu 
stanowi punkt wyjścia do rozwiązań projektowych, może być modyfikowany i uzupełniany 
w zakresie uzgodnionym bądź oczekiwanym przez Zamawiającego. 

• Zaproponowany projekt architektoniczny   powinien  posiadać innowacyjne i nowoczesne 
rozwiązania konstrukcyjno-budowlane ( szkło , aluminium ) w celu poprawy wizerunku 
budynku, przy czym zaproponowane rozwiązania należy uzgodnić z konserwatorem 
zabytków.  

 
II.  TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

• Projekt architektoniczny   
• Program funkcjonalno - użytkowy  
• Przedmiar robót, kosztorys inwestorski   
 
 do 5 tygodni od dnia  zawarcia umowy. 
 

III. WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU 
 
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają wiedzę, doświadczenie i 
wymagane zgodnie z Prawem Budowlanym uprawnienia do projektowania  
Wykonawca  powinien przeprowadzić wizje lokalną stanu istniejącego, w zakresie niezbędnym dla 
wykonania zadania oraz określenia zakresu prac i wyceny kosztów i robocizny.  
Uzgodnienie  pozostałych parametrów które nie zostały wykazane w załączniku nr 2, a są konieczne 
i niezbędne do prawidłowego wykonania i funkcjonowania zadania. 



Uczelnia umożliwi Wykonawcy uczestnictwo w wizji lokalnej na obiektach, które dotyczą 
przedmiotu zamówienia. 
 
 
IV. KRYTERIA OCENY OFERT 
Oferty spełniające wymagania zamawiającego będą oceniane według kryterium: 
cena - 60%. 
opis i szkic lub koncepcja  projektu zamówienia – 40% 

 cena 60% = waga kryterium 0,60 
• Ilości punktów za złożoną ofertę: 
• Ilo ść punktów = Cmin/Cwn x 100 pkt x waga kryterium 
• Gdzie: 
• Cmin – cena minimalna spośród zaproponowanych cen ofertowych, 

Cwn – cena zaproponowana przez wykonawcę n 
 

  opis i szkic lub koncepcja  projektu zamówienia 40% - waga kryterium 0,40 
• Ilości punktów za złożoną ofertę: 
• Ilo ść punktów = Pwn /Pmax x 100 pkt x waga kryterium  
• Gdzie: 
• Pmax – oferta o  najwyższej ilość punktów  . 

Pwn    – ilość punktów dla  oferty  wykonawcy n. 
• Punkty przydziela  komisja  PWSZ ( w skali od 1 do 100 ). 

 
 
V. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT 

1. Oferty na wykonanie zamówienia należy złożyć w opieczętowanej kopercie z dopiskiem 
„Zapytanie L.Dz./PRO-dzpz/ 3932 /2018” do dnia 25 września 2018 roku do godz. 13.00 w 
siedzibie PWSZ w Tarnowie, ul. Mickiewicza 8, 33-100 Tarnów, Dziennik Podawczy pokój 
A024 lub przesłać pod adres email: oferty@pwsztar.edu.pl. 

2. Oferta winna zawierać: 
- cenę (zł brutto) za całość zamówienia wykonania projektu, zgodnie z załącznikiem nr 1, 
- opis i szkic lub koncepcja  projektu zamówienia, 
- termin wykonania projektu od daty podpisania umowy 

3. Termin związania ofertą - 30 dni od upływu terminu na składanie ofert. 
4. Zamawiającemu przysługuje prawo do unieważnienia zapytania ofertowego bez podania 

przyczyny w każdym momencie. Wykonawcy z tego tytułu nie będą przysługiwać jakiekolwiek 
roszczenia w tym finansowe od Zamawiającego. 

5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących 
treści złożonych ofert. 

6. Jeżeli wykonawca którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy zamawiający 
może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich 
ponownej oceny. 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 14 6316612 Józef Ligęza lub 6316615 
Andrzej Irla. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


