
 

 

Tarnów, dnia 16 października 2018 r. 

WGN.271.03.2018/SA 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

 Gmina Miasta Tarnowa – Urząd Miasta Tarnowa, Wydział Geodezji i Nieruchomości (ul. Nowa 3 

33-100 Tarnów, tel. 14 68-82-762, fax. 14 68-82-771) zaprasza do złożenia oferty cenowej 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia, którego przedmiotem jest wykonanie rocznych przeglądów 

budowlanych budynków stanowiących własność Gminy Miasta Tarnowa. 

I. Szczegółowy zakres zamówienia obejmuje wykonanie rocznego przeglądu budowlanego – rocznej 

kontroli stanu technicznego i przydatności do użytkowania dziesięciu budynków stanowiących 

własność Gminy Miasta Tarnowa położonych w Tarnowie pod następującymi adresami: 

1) ul. Mickiewicza 9, 

2) ul. Boya-Żeleńskiego 4a, 
3)  

4) ul. Wojska Polskiego - pętla autobusowa, 

5) ul. Kochanowskiego 30 (obiekt byłej kotłowni - starej i nowej), 

6) ul. Westerplatte 8a, 

7) ul. Ordonówny 8, 

8) ul. Chopina (budynek garażowy z dwoma garażami), 

9) ul. Wałowa / Basztowa (obiekt Bastei), 

10) ul. Kochanowskiego 30 (gruntownia odlewów wraz z wiatą murowaną). 

Przeglądy wykonywane zgodnie z art. 62 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. 

z 2018 r. poz. 1202, z późn. zm.). 
Protokoły kontroli stanu technicznego budynków należy sporządzić w dwóch egzemplarzach każdy. 

II. Wymagany termin realizacji zamówienia: do 30 dni od dnia podpisania umowy 

III. Cenę brutto należy podać w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

IV. Kryteria oceny ofert: najniższa cena 

V. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 22 października 2018 r., do godziny 8:00 w Wydziale Geodezji 

i Nieruchomości Urzędu Miasta Tarnowa - ul. Nowa 3, 33–100 Tarnów, pok. 212 (Sekretariat) lub 
przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail: w.geodezji@umt.tarnow.pl 

VI. Informacje dodatkowe: 

1) każdy podmiot może złożyć tylko jedną ofertę, 

2) nie dopuszcza się składania ofert wariantowych, 

3) nie dopuszcza się składania ofert częściowych, 
4) jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może 

wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego 

badania i oceny, 

5) niniejsze postępowanie w trybie zapytania ofertowego może zostać przez Zamawiającego w każdym 

czasie odwołane bez podawania przyczyny, 
6) w uzasadnionych przypadkach postępowanie może zostać zakończone bez dokonania wyboru oferty, 

w szczególności w przypadku, gdy oferta najkorzystniejsza przekracza kwotę jaką można przeznaczyć 

na sfinansowanie zamówienia, 



 

 

VII. Osoby uprawnione do kontaktów: 

1) w sprawach merytorycznych: Elżbieta Filipek, tel. 14 68-82-768, faks 14 68-82-771, e-mail: 

e.filipek@umt.tarnow.pl, 

2) w sprawach proceduralnych: Angelina Słomska, tel. 14 68-82-769, faks 14 68-82-771, e-mail: 
a.slomska@umt.tarnow.pl. 

VIII. Odrzucenie oferty - Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli: 

1) wpłynie po upływie terminu składania ofert, 

2) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów, 

3) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji, 

4) jest niezgodna z niniejszym zapytaniem, 

5) zawiera omyłki polegające na niezgodności z niniejszym zapytaniem powodujące istotne rozbieżności z 

jego treścią, 

6) została złożona przez Wykonawcę, który w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania z powodu 

okoliczności, za które ponosi odpowiedzialność nie wykonał zawartej z Zamawiającym umowy w sprawie 
zamówienia publicznego lub wykonał ją nienależycie, lub został zobowiązany do zapłaty na rzecz 

Zamawiającego kary umownej,  

7) została złożona przez Wykonawcę, z którym Zamawiający rozwiązał albo wypowiedział albo odstąpił od 

umowy w sprawie zamówienia publicznego, z powodu okoliczności, za które Zamawiający ten ponosi 

odpowiedzialność, jeżeli rozwiązanie albo wypowiedzenie umowy albo odstąpienie od niej nastąpiło w 
okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania. 

IX. Umowa, informacje o istotnych dla stron postawieniach, które zostaną wprowadzone do treści 

zawieranej umowy, lub o ogólnych warunkach umowy, lub o wzorze umowy 

1. Zawarcie umowy w wyniku postępowania nastąpi z chwilą złożenia przez strony podpisów na 

osobnym dokumencie obejmującym jej treść. 

2. W przypadku dokonania wyboru oferty, w umowie przewiduje się dokonanie między innymi 

następujących zapisów:  

1) przedmiot umowy, termin wykonania umowy, wynagrodzenie umowne, 

2) Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kar umownych w następujących 
sytuacjach i wysokościach:  

a) w razie odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn zależnych od Wykonawcy – 

w wysokości 30% określonego w umowie wynagrodzenia, 

b) w razie przekroczenia terminu sporządzenia opracowania - w wysokości 1% wynagrodzenia 

należnego Wykonawcy za to opracowanie, za każdy dzień opóźnienia, 

c) w razie nie usunięcia wady, w tym wady polegającej na niekompletności opracowania - 

w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie - w wysokości 1% wynagrodzenia należnego za 

to opracowanie, za każdy dzień opóźnienia. 

X. Załączniki: 

Załącznik nr 1 – Formularz Ofertowy 



 

 

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego 

WGN.271.03.2018/SA 

  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 16 października 2018 r. znak 

WGN.271.03.2018/SA niniejszym składam/y ofertę cenową na Wykonanie rocznych przeglądów 

budowlanych budynków stanowiących własność Gminy Miasta Tarnowa oraz oświadczam/y, iż: 

1. Oferuję/my wykonanie zamówienia za cenę 1353,00 zł brutto1. 

2. Oświadczam/y, że wykonam/-y zamówienie w terminie do 30 dni od daty podpisania umowy. 

3. Oświadczam/y, że w cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania 
zamówienia. 

4. Osobą upoważnioną do kontaktów w sprawie realizacji zamówienia jest: Paweł Musiał 

tel.: 660-812-895 adres e-mail: pawel.musial@ppmvision.pl 

5. Oświadczam/y, że spełniamy warunki dotyczące:  

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy 

prawa nakładają obowiązek ich posiadania,  

2) posiadania wiedzy i doświadczenia,  

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia,  
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.  

 

                                                           
1 Dla celów ustalenia wysokości wynagrodzenia Wykonawcy za jeden przegląd jednego budynku przyjmuje się, że stanowi ono wynik podziału kwoty 

wynagrodzenia zaproponowanego w ofercie przez liczbę zleconych przeglądów. 


