
ZAN.VI-341/6/2016

Zapytanie ofertowe
na wykonanie pięcioletnich przeglądów stanu technicznego budynków 

będących w zarządzie Zakładu Administracji Nieruchomości „ZAN” Sp. z o. o.
w Namysłowie przy ul. Stanisława Dubois 5, 46-100 Namysłów.

W związku z zamiarem realizacji zadania budżetowego na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 
stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2013, poz. 907 ze zm.). 

 1. Zamawiający:
Zakład Administracji Nieruchomości „ZAN” Sp. z o. o.
ul. Stanisława Dubois 5, 46-100 Namysłów, tel. 77 410 72 65 fax 77 410 72 70.
Adres poczty elektronicznej Zamawiającego: sekretariat@zan-namyslow.pl
Adres strony internetowej Zamawiającego: www.zan-namyslow.pl

 2. Określenie przedmiotu zamówienia 
Przedmiotem zamówienia  jest  wykonanie przeglądów pięcioletnich  budynków i  budowli 
oraz pięcioletnich przeglądów instalacji elektrycznej w pełnym zakresie – zgodnie z art. 62 
ustawy z dnia 7 lipca 1994 – Prawo Budowlane, z wyłączeniem przeglądu instalacji gazowej 
i przeglądu przewodów kominowych.
Ilość obiektów których dotyczy zapytanie ofertowe: 

• 125  budynki  mieszkalne  wielorodzinne  stanowiące  własność  Wspólnot 
Mieszkaniowych,

• 25  obiektów  mieszkalnych  stanowiących  własność  Zakładu  Administracji 
Nieruchomości „ZAN” Sp. z o. o.  

• Budynki gminne przekazane Spółce w administrowanie 
• 1304 łączna ilość lokali dotyczących ww. przeglądu. 

Szczegółowy wykaz budynków stanowi załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
 3. Usługi  stanowiące  przedmiot  niniejszego  zapytania  ofertowego  muszą  być  wykonane 

zgodnie z przepisami prawa, w tym prawa budowlanego, Polskimi normami oraz sztuką 
budowlaną. 

 4. Z  przeprowadzonych  przeglądów pięcioletnich  należy sporządzić  protokoły dla  każdego 
budynku.

 5. Dokumentację z okresowych przeglądów technicznych należy wykonać w wersji papierowej 
po jednym egzemplarzu dla każdego obiektu.

 6. Termin realizacji zamówienia: 
Zamówienie należy wykonać w terminie od daty podpisania umowy do dnia 30.06.2016r.

 7. Wymagania dla Wykonawcy:

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 

1) posiadają  uprawnienia  do  wykonywania  określonej  działalności  lub  czynności,  jeżeli 
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania:
Opis  sposobu  dokonywania  oceny  spełniania  tego  warunku:  Zamawiający  uzna,  że 
Wykonawca spełnia powyższy warunek, jeżeli złoży oświadczenie, że posiada uprawnienia 
do  wykonywania  określonej  działalności  lub  czynności,  jeżeli  przepisy  prawa  nakładają 
obowiązek ich posiadania; 

2) posiadają wiedzę i doświadczenie: 
Opis  sposobu  dokonywania  oceny  spełniania  tego  warunku:  Zamawiający  uzna,  że

http://www.zan-namyslow.pl/


Wykonawca spełnia  powyższy  warunek,  jeżeli  złoży  oświadczenie,  że  posiada
odpowiednią wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia; 

3) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym: 
Opis  sposobu  dokonywania  oceny  spełniania  tego  warunku:  Zamawiający  uzna,  że
Wykonawca  spełnia  powyższy  warunek,  jeżeli  złoży  oświadczenie,  że  dysponuje
odpowiednim potencjałem technicznym
a) osobą posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno 

             – budowlanej   
b) osobą posiadającą odpowiednie uprawnienia bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej 
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, gazowych, wodociągowych i 
kanalizacyjnych, 
c) osobą posiadającą odpowiednie uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej, jak  
i osoba posiadająca kwalifikacje wymagane przy wykonywaniu dozoru nad eksploatacją 
urządzeń, instalacji oraz sieci energetycznych. 

4) dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: 
Opis  sposobu  dokonywania  oceny  spełniania  tego  warunku:  Zamawiający  uzna,  że
Wykonawca  spełnia  powyższy  warunek,  jeżeli  złoży  oświadczenie,  że  dysponuje
odpowiednimi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 

5) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia: 
Opis  sposobu  dokonywania  oceny  spełniania  tego  warunku:  Zamawiający  uzna,  że
Wykonawca  spełnia  powyższy  warunek,  jeżeli  oświadczy,  że  znajduje  się  w  sytuacji
ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 

Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w postępowaniu na podstawie oświadczeń 
załączonych do oferty, metodą warunku granicznego – spełnia/nie spełnia. 
 

 8. Kryterium oceny oferty:
Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które: 
1) zostaną złożone przez Wykonawców nie wykluczonych przez Zamawiającego z     
    niniejszego postępowania; 
2) nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego; 
3) zostaną złożone w wymaganym przez Zamawiającego terminie. 

Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie:
A  - oferowana cena - 100%
Powyższe  kryterium  będzie  rozpatrywane  na  podstawie  ceny  ofertowej  brutto  za  wykonanie 
przedmiotu zamówienia wpisanej przez Wykonawcę w Formularzu Oferty. W tym kryterium można 
uzyskać maksymalnie 100 punktów. Przyznane punkty zostaną zaokrąglone do dwóch miejsc po 
przecinku. Faktyczna ilość punktów zostanie obliczona według następującego wzoru: 

   C min 
An =    ------------------  x 100 pkt

Cn 
gdzie: 
An -  liczba punktów przyznana ofercie n za spełnienie kryterium A,
n -    numer oferty,
Cmin – cena minimalna wśród złożonych ofert,
Cn -  cena zaproponowana przez oferenta n.
Liczba  punktów,  którą  można  uzyskać  w  ramach  tego  kryterium,  obliczona  zostanie  przez 
podzielenie ceny minimalnej wśród złożonych ofert przez cenę ocenianej oferty i pomnożenie tak 
otrzymanej liczby przez 100, a następnie przez wagę kryterium wynoszącą 1,0 (100%). 

 9. Opis sposobu przygotowania oferty: 



1)  Ofertę  należy  sporządzić  zgodnie  z  wzorcowym  formularzem  oferty  stanowiącym 
załącznik do niniejszego zapytania.

2) Oferta musi być złożona w formie pisemnej w języku polskim oraz winna być podpisana 
przez osobę (osoby) uprawnione do występowania w imieniu Wykonawcy (oferty winny 
być dołączone pełnomocnictw,  zgodnie z wymaganiami  Kodeksu cywilnego).  Wszystkie 
załączniki  do  oferty,  stanowiące  oświadczenia  powinny  być  podpisane  przez 
upoważnionego  przedstawiciela.  Zakres  reprezentacji  przedsiębiorcy  musi  wynikać 
z dokumentów przedstawionych przez wykonawcę. 

3)  Do oferty należy dołączyć:
a)  ofertę należy sporządzić z wzorcowym formularzem oferty stanowiącym załącznik  
     do niniejszego zapytania, 
b)  oświadczenie o spełnieniu warunków stanowiący załącznik do niniejszego zapytania,
c)  aktualny odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji 
     działalności gospodarczej lub aktualny wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji 
     o Działalności Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej,
d)  kopie aktualnych uprawnień w odpowiednich specjalnościach potwierdzone za 
     zgodność   z oryginałem,
e)  zaakceptowany i zaparafowany przez Wykonawcę wzór protokołu przeglądu  
     stanowiący załącznik do niniejszego zapytania, 

            
4)  W przypadku, gdy załącznikiem do oferty jest kopia dokumentu, musi być ona 
      potwierdzona za zgodność z oryginałem.

           5)   Złożone przez Wykonawców oferty powinny być ważne przez co najmniej 30 dni od  
                 daty otrzymania jej przez Zamawiającego. 
           6)   Wykonawca przed przygotowaniem oferty zobowiązany jest zapoznać się przedmiotem 
                  zamówienia. 
           7)   Cena oferty musi obejmować wszystkie koszty wykonawcy związane z prawidłową   
                  realizacją przedmiotu zamówienia.
 

 10.  Pracownikiem upoważnionym do kontaktowania się z oferentami jest Pan Bogdan Żurek   
        tel. 77 4107 – 265 wew. 24 od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 – 15:00.

 11. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 29.02.2016r., do godziny 10:00 w siedzibie 
      Zakładu Administracji Nieruchomości „ZAN” Sp. z o. o. w Namysłowie, ul. Stanisława 
      Dubois 5, 46-100 Namysłów, pokój nr 1. 
       Ofertę należy umieścić w zamkniętej kopercie, na której należy napisać „Oferta na    
       wykonanie pięcioletnich przeglądów stanu technicznego budynków będących w zarządzie 
       Zakładu Administracji Nieruchomości „ZAN” Sp. z o. o. w Namysłowie”.

 12.  Zamawiający nie zwraca kosztów udziału w postępowaniu. Zamawiający zastrzega sobie 
        prawo dokonania zmian warunków zapytania ofertowego w uzasadnionych przypadkach, 
        a także jego odwołania oraz zakończenia postępowania bez wyboru ofert, w szczególności 
        w przypadku, gdy wartość ofert przekroczy wielkość środków przeznaczonych przez 
        Zamawiającego na sfinansowanie zamówienia.  

Załączniki:
Załącznik nr 1 – wykaz budynków, 
Załącznik nr 2 – oświadczenie o spełnieniu warunków,
Załącznik nr 3 – formularz oferty,
Załącznik nr 4 – wzór protokołu przeglądu.


