
 

Ostrołęka, 8 listopada 2022 r. 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

 

Powiat Ostrołęcki zaprasza do składania ofert na opracowanie pełnej dokumentacji 

projektowo - kosztorysowej w związku z planowaną realizacją zadania pn. „Rozbudowa 

budynku Zespołu Szkół Powiatowych w Myszyńcu o pomieszczenia na potrzeby Poradni 

Psychologiczno - Pedagogicznej z siedzibą w Myszyńcu” przewidzianego do realizacji  

w ramach dofinansowania ze środków zewnętrznych. 

 

I.  DANE ZAMAWIAJĄCEGO 

 

Powiat Ostrołęcki 

Pl. Gen. J. Bema 5 

07-410 Ostrołęka 

NIP: 758-23-59-776 

REGON: 550668835 

Tel. 29 764 36 45; fax.: 29 764 32 81 

 

II.  OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie pełnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej 

dla zadania pn. „Rozbudowa budynku Zespołu Szkół Powiatowych w Myszyńcu  

o pomieszczenia na potrzeby Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej z siedzibą  

w Myszyńcu”. 

 

Realizacja przedmiotu zamówienia składa się z dwóch etapów:  

 

I etap - wstępna koncepcja i wycena przyjętych rozwiązań projektowych, która zostanie 

zaakceptowana przez Zarząd Powiatu w Ostrołęce; 

II etap - kompletna, pełna dokumentacja projektowo - kosztorysowa zawierająca załączniki 

niezbędne do złożenia wniosku o pozwolenie na budowę: 

 

a) dokumentacja projektowo - wykonawcza wraz ze wszystkimi uzgodnieniami 5 egz.  

w wersji papierowej + wersja elektroniczna na płycie CD; 

b) kosztorys inwestorski 1 egz. w wersji papierowej + wersja elektroniczna na płycie CD; 

c) szczegółowy przedmiar robót 2 egz. w wersji papierowej + wersja elektroniczna  

na płycie CD; 

d) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych 2 egz. w wersji 

papierowej + wersja elektroniczna na płycie CD.  

 

W ramach zadania pn. Rozbudowa budynku Zespołu Szkół Powiatowych w Myszyńcu  

o pomieszczenia na potrzeby Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej z siedzibą  

w Myszyńcu zostanie złożony wniosek o udzielenie dofinansowania ze środków zewnętrznych. 

 

 

III.  PLANOWANY ZAKRES PRAC PROJEKTOWYCH 

 

Projekt rozbudowy obejmuje dwa poziomy. Piętro 1: korytarz, łazienka dla niepełnosprawnych, 

gabinet psychologiczno-pedagogiczny, gabinet logopedyczny, salka do terapii sensorycznej, 



 

gabinet rehabilitacyjny, gabinet do zajęć grupowych.  

Piętro 2: łazienka, pokój nauczycielski, salka konferencyjno-szkoleniowa, księgowość  

oraz co najmniej dwa gabinety. 

 

Kompletna dokumentacja projektowa powinna być opracowana zgodnie z obowiązującymi  

w tym zakresie przepisami prawa, m.in.: 

a) ustawą z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2021 r., poz. 2351 z późn.zm.);  

b) rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 

określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania 

planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych 

określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. z 2021, poz. 2458);  

c) rozporządzeniem 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  

(Dz.U. z 2021, poz. 2454). 

 

Nadzór autorski pełniony będzie od daty rozpoczęcia robót do dnia zakończenia 

inwestycji tj. do ostatecznego odbioru robót, na wezwanie Zamawiającego w ramach 

zamówienia. 

Koszty wszelkich uzgodnień ponosi Wykonawca.  

Wykonawca udziela 36 miesięcznej rękojmi na wykonaną dokumentację projektowo - 

kosztorysową będącą przedmiotem zapytania ofertowego. 

 

IV.  LOKALIZACJA INWESTYCJI: 

 

Zespół Szkół Powiatowych w Myszyńcu, ul. Dzieci Polskich 5, 07-430 Myszyniec, działka  

nr ew. 710/2. 

 

V.  OPIS PRZYGOTOWANIA OFERTY 

 

1. Cena ryczałtowa brutto oferty musi obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca 

z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu 

zamówienia.  

2. Wykonawca podaje cenę odpowiednio za I etap i II etap realizacji przedmiotu zamówienia. 

3. Każdy Wykonawca przedkłada tylko jedną ofertę. 

4. Ofertę należy złożyć poprzez platformę zakupową pod adresem: 

https://platformazakupowa.pl/pn/powiatostrolecki (UWAGA! Należy wybrać właściwe 

postępowanie) do dnia 15 listopada 2022 r. do godz. 10:00.  

Instrukcja korzystania z platformy zakupowej: https://platformazakupowa.pl/strona/45-

instrukcje (Składanie ofert w postępowaniu poniżej progu - zapytanie ofertowe). 

 

VI.  WYJAŚNIENIA TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO 

 

Zamawiający udzieli wyjaśnień pod warunkiem, że Wykonawca zwróci się o wyjaśnienie treści 

Zapytania ofertowego nie później niż do dnia 10.11.2022 r. do godz. 10:00. Ewentualne 

pytania należy kierować poprzez formularz do komunikacji na platformie zakupowej. 

 

VII.  TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA   

Wykonawca zobowiązany jest zrealizować:  

a) I etap tj. wstępna koncepcja i wycena przyjętych rozwiązań projektowych  

do 15 grudnia 2022 r.; 



 

b) II etap tj. kompletna pełna dokumentacja projektowo - kosztorysowa do dnia  

28 lutego 2023 r. 

 

VIII.  WYKLUCZENIA WYKONAWCY 

Z postępowania będą wykluczani Wykonawcy, wobec których zachodzą przesłanki 

wykluczenia zawarte w art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach 

w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie 

bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. 2022, poz. 835) wyklucza się:  
1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych  

w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie 

decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 

1 pkt 3; 

2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu 

ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu 

terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych 

w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim 

beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na 

podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym 

mowa w art. 1 pkt 3; 

3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 

1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105  

i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006  

i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 

24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę 

rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3. 

 

IX.  PŁATNOŚĆ 
Wynagrodzenie będzie płatne za wykonanie:  

 I etapu - (koncepcja) w terminie 7 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej 

faktury; 

 II etapu - (dokumentacja projektowo-kosztorysowa) w terminie 30 dni od daty 

otrzymania prawidłowo wystawionej faktury: 

 

Nabywca:    Odbiorca/Płatnik: 
Powiat Ostrołęcki    Starostwo Powiatowe w Ostrołęce   

Pl. Gen. J. Bema 5   Pl. Gen. J. Bema 5 

07-410 Ostrołęka    07-410 Ostrołęka 

NIP: 758-23-59-776 

 

X.  KRYTERIA OCENY OFERT 

Ustala się kryterium najkorzystniejszej oferty: cena 100% . 

 

XI.  WYBÓR OFERTY I ZAWARCIE UMOWY 

1. Zamawiający wybierze ofertę Wykonawcy, która będzie zawierała najniższą cenę 

brutto za całość zamówienia i będzie zgodna z niniejszym ogłoszeniem. 

2. Wybrany Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia umowy w miejscu i terminie 

podanym przez Zamawiającego.  

3. W przypadku, gdy Wykonawca odstąpi od realizacji przedmiotu zamówienia, możliwe 

jest powierzenie realizacji kolejnemu Wykonawcy, który w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego uzyskał najniższą cenę brutto. 

4. Odrzuceniu podlegają oferty:  

-Wykonawców:  



 

• podlegających wykluczeniu,  

• którzy złożą więcej niż jedną ofertę w prowadzonym postępowaniu,  

            • złożone po terminie. 

 

Zamawiający zastrzega prawo do unieważnienia niniejszego zapytania bez podania 

przyczyn. 

 

 

XII.  KLAUZULA INFORMACYJNA W ZAKRESIE PRZETWARZANIA DANYCH 

OSOBOWYCH 
 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) informujemy, że:  

1) administratorem danych osobowych Wykonawców jest Starostwo Powiatowe w Ostrołęce, adres: pl. Gen. J. 
Bema 5, 07-410 Ostrołęka;  
2) administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować w sprawach 
przetwarzania Państwa danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej: 
kancelaria@powiatostrolecki.pl;  
3) administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. 
przetwarzanie jest niezbędne w celu wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do 
podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;  
4) dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów prawa,  
a także na rzecz podmiotów, z którymi administrator zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych  
w związku z realizacją usług na rzecz administratora (np. kancelarią prawną, dostawcą oprogramowania, 
zewnętrznym audytorem, zleceniobiorcą świadczącym usługę z zakresu ochrony danych osobowych); 
5) administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji 
międzynarodowej;  
6) mają Państwo prawo uzyskać kopię swoich danych osobowych w siedzibie administratora.  
 
Dodatkowo zgodnie z art. 13 ust. 2 RODO informujemy, że:  
1) Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu upływu okresu przedawnienia wynikającego  
z ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny;  
2) przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, 
a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przeniesienia danych oraz prawo do 
wniesienia skargi do organu nadzorczego;  
3) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do zawarcia umowy. Konsekwencją 
niepodania danych osobowych będzie brak realizacji umowy;  
4) administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o Państwa dane osobowe. 

 

 
Załącznik: 

1. Załącznik nr 1 - Wzór umowy. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

                        STAROSTA 

Zatwierdził:  

                           dr inż. Stanisław Kubeł 

mailto:kancelaria@powiatostrolecki.pl

