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BURMISTRZ MIASTA BIERUNIA                                                                      Bieruń, dnia 27 września 2022 r. 

UL. RYNEK 14 

43-150 BIERUŃ 
 

Znak sprawy: IR.7011.11.2022 

                        

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY  
 

Gmina Bieruń ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia na wykonanie usługi o wartości 

nieprzekraczającej 130 000 złotych netto, polegającej na opracowaniu programu funkcjonalno-

użytkowego dla przebudowy i budowy odcinków drogi ul. Hodowlanej w Bieruniu i zaprasza do złożenia 

oferty. 

1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 

1.1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego (PFU)  

dla przebudowy i budowy odcinków drogi ul. Hodowlanej w Bieruniu, podzielonego na dwie części 

wg zakresu wskazanego w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia (SOPZ). Szczegółowy zakres  

i forma PFU zostały określone w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z dnia  

20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego.  

1.2. Celem opracowania PFU jest przygotowanie dokumentacji do przygotowania i przeprowadzenia 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem będzie 

zaprojektowanie i wykonanie, w formule „zaprojektuj i wybuduj”, przebudowy i budowy 

odcinków drogi ul. Hodowlanej w Bieruniu.  

1.3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i zakres przedmiotu zamówienia został określony  

w następujących opracowaniach:  

1) szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ), 

2) projektowane postanowienia umowy. 

Ww. dokumenty stanowią załączniki do zaproszenia do złożenia oferty. 

1.4. Zamówienie nie jest objęte wsparciem finansowym. 

1.5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych w ramach przedmiotowego 

zamówienia. 

1.6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej. 

1.7. Zamawiający nie przewiduje organizowania dla Wykonawców wizji lokalnej oraz nie wymaga złożenia 

oferty po odbyciu wizji lokalnej lub sprawdzeniu dokumentów. 

1.8. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a przyszłymi Wykonawcami zamówienia odbywać się będą 

w złotych. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych. 

1.9. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.  

1.10. Kod CPV dotyczący przedmiotu zmówienia: 

Główny przedmiot: 

71242000-6 Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów.  

Przedmioty dodatkowe: 

71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania.  

71322000-1 Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej. 

71250000-5 Usługi architektoniczne, inżynieryjne i pomiarowe. 
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2. Termin realizacji zamówienia: 

      Termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy: z dniem zawarcia umowy. 

Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy: do dnia 14 lutego 2023 r.  

3. Warunki udziału w postępowaniu: 

Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu. 

4. Kryteria oceny ofert: 

Wybór najkorzystniejszej oferty:     Cena brutto - 100 % 

5. Opis sposobu obliczania ceny: 

Cena podana w ofercie musi obejmować wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia określone 

w zaproszeniu do złożenia oferty ze szczególnym uwzględnieniem SOPZ oraz projektowych 

postanowień umowy. 

VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami wynosi 23 %.  

Wyniki działań arytmetycznych powyżej dwóch miejsc po przecinku należy zaokrąglać do pełnych 

groszy, przy czym końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki od 0,5 grosza włącznie zaokrągla 

się do 1 grosza. 

Cenę ostateczną oferty należy podać w formie określonej w formularzu ofertowym (załącznik nr 3 

do zaproszenia) jako cenę netto i cenę brutto – z wyszczególnieniem wysokości VAT (w złotych), 

wyrażone cyfrowo z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.  

Do oceny będą przyjmowane ceny brutto. 

6. Warunki płatności wynagrodzenia:  

Zgodnie z warunkami zawartymi ze wzorze umowy. 

Wykonawca zobowiązany jest zapewnić, by rachunek bankowy wskazany na fakturze był rachunkiem 

uwidocznionym w wykazie prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej na podstawie art. 

96b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Biała lista podatników VAT). 

7. Opis sposobu przygotowania ofert: 

7.1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

7.2. Oferta ma zawierać następujące dokumenty: 

1) wypełniony formularz ofertowy wg załączonego wzoru. 

2) wymagane oświadczenia, w tym o braku podstaw do wykluczenia z postępowania oraz   

 oświadczenie dot. RODO. 

 

8. Termin i forma składania pytań: 

1) Pytania dot. treści zaproszenia można składać w formie elektronicznej e-mailem na adres: 

urzad@um.bierun.pl do dnia 7 października 2022  r. do godz. 14:00.  

2) Treść pytań wraz z wyjaśnieniami, bez ujawniania źródła zapytania, Zamawiający niezwłocznie 

zamieści na stronie internetowej Zamawiającego (zakładka: zamówienia publiczne/Inne ogłoszenia), 

tj. w terminie na co najmniej jeden dzień przed upływem terminu wyznaczonego na składanie ofert. 

9. Miejsce i termin złożenia oferty: 

1) ofertę  należy sporządzić w języku polskim (czytelną i trwałą techniką),  

2) ofertę  wraz z załącznikami (skany) należy przesłać e-mailem  na adres: urzad@um.bierun.pl  

do dnia 12 października 2022 r. z dopiskiem w temacie e-maila: „dot. zaproszenia do złożenia 

oferty na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla przebudowy i budowy 

odcinków drogi ul. Hodowlanej w Bieruniu”. 
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Oferta otrzymana przez Zamawiającego po w/w terminie nie będzie rozpatrywana. Wykonawca 

może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę przed upływem terminu do jej 

składania. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany terminu składania ofert. 

10. Informacje dotyczące czynności po upływie terminu składania: 

1) Zamawiający poprawi w złożonej ofercie oczywiste omyłki pisarskie lub rachunkowe 

powiadamiając o tym niezwłocznie Wykonawcę.  

2) Zamawiający zastrzega sobie prawo: 

     -zwrócenia się do Wykonawcy o pisemne wyjaśnienia treści złożonej oferty, 

     -zaproszenia do negocjacji ceny maksymalnie 3 Wykonawców, którzy zaoferowali najniższe ceny. 

3) Zamówienie zostanie udzielone wybranemu Wykonawcy wg  kryterium z pkt. 4, czyli wg kryterium 

zaoferowanej ceny brutto. 

4) Zamawiający wyklucza z postępowania Wykonawcę w przypadkach, o których mowa w art. 7 ust. 

1 ustawy z 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania 

wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego. 

  Wykluczenie wykonawcy następuje na okres trwania okoliczności określonych w ust. 1 tej ustawy. 

 

11. Unieważnienie postępowania: 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania postępowania lub unieważnienia jego wyniku  

na każdym jego etapie bez podawania przyczyn. Wykonawcy nie przysługuje odszkodowanie z tytułu 

odwołania lub unieważnienia postępowania. 

12. Informacje formalne: 

Termin związania ofertą:  do dnia 4 listopada 2022 r. 

Zamawiający o wyborze najkorzystniejszej oferty poinformuje wybranego wykonawcę oraz zamieści 

informację na stronie internetowej Zamawiającego (zakładka: Zamówienia publiczne/Inne 

ogłoszenia). 

 

 

 

 

Zatwierdził:            BURMISTRZ MIASTA  

 
  KRYSTIAN GRZESICA 

 
                                                                                                      

 

 

 

Załączniki: 

Poniższe załączniki stanowią integralną część zaproszenia do złożenia oferty: 
1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ).  
2. Projektowane postanowienia umowy. 
3. Wzór formularza ofertowego.                                                   
4. Klauzula informacyjna RODO.  
5. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania oraz oświadczenie dot. RODO. 
 
Otrzymują:  

1. Ogłoszenie zamieszczone na stronie BIP skierowane do nieograniczonej liczby wykonawców. 

2. Aa. 

 




