
Załącznik nr 6 do Regulaminu udzielania  
zamówień publicznych 

 
Zapytanie ofertowe 

dla zamówień o wartości szacunkowej mniejszej niż 130 000 zł netto (bez podatku VAT) 
 
 
Zamawiający 
Politechnika Krakowska im. T. Kościuszki, ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków 
(nazwa i adres  jednostki zamawiającej) 

 
1. Zaprasza do złożenia oferty cenowej na 

Opis i zakres przedmiotu zamówienia:   
Opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego (PFU) z  koncepcją i kartami pomieszczeń 
oraz zestawieniem kosztów dla potrzeb zmiany decyzji pozwolenia na budowę Budynku 
Wydziału Fizyki, Matematyki i Informatyki Politechniki Krakowskiej z podziemnym parkingiem, 
przewiązką łączącą z budynkiem Wydziału Architektury 10-25, drogami dojazdowymi, 
wewnętrznymi instalacjami elektrycznymi, sanitarnymi, wod.-kan., C.O., gazowymi 
teletechnicznymi i p.poż. na działkach nr 3/12, 3/11, 3/5, 3/8, 63 obr 118 Śródmieście przy ul 
Warszawskiej w Krakowie  
na rzecz  
budowy Budynku Centrum Nowoczesnych Metod Informatyczno – Obliczeniowych Politechniki 
Krakowskiej wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną, drogą wewnętrzną, chodnikami, 
miejscami postojowymi w formule zaprojektuj i wybuduj w ramach zadania pn. Budowa Centrum 
Nowoczesnych Metod  Informatyczno - Obliczeniowych na terenie Kampusu PK Warszawska, 
Wydział Informatyki i Telekomunikacji, ul. Warszawska 24, Kraków, 2020 - 2024.  
 
2. Warunki udziału w postepowaniu (jeżeli dotyczy):  

Warunkiem koniecznym przed złożeniem oferty przez Wykonawcę na opracowanie 
kompletnego wielobranżowego programu  funkcjonalno – użytkowego wraz z koncepcją 
i szczegółowymi kartami pomieszczeń oraz zestawieniem kosztów na rzecz budowy Budynku 
Centrum Nowoczesnych Metod Informatyczno – Obliczeniowych Politechniki Krakowskiej wraz 
z towarzyszącą infrastrukturą techniczną, drogą wewnętrzną, chodnikami, miejscami 
postojowymi w formule zaprojektuj i wybuduj jest posiadanie zdolności technicznych i 
zawodowych (potencjał techniczny, wiedza i doświadczenie,  zasób kadrowy): 
 
Za posiadającego niezbędną wiedzę i doświadczenie uzna się Wykonawcę, który oświadczy, że 
wykonał w ciągu ostatnich pięciu lat co najmniej dwa projekty 
budowy/remontu/przebudowy/nadbudowy budynków: użyteczności 
publicznej/przemysłowych/usługowych, wymagających uzgodnienia/pozwolenia 
konserwatorskiego, które swoim rodzajem, złożonością oraz wartością odpowiadać będą 
pracom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości dokumentacji oraz 
wartości inwestycji, daty i miejsca wykonania z załączeniem dokumentów potwierdzających, że 
projekty te zostały wykonane z należytą starannością. 
 
W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie warunek ten musi spełnić 
co najmniej jeden podmiot. 
 
W przypadku, gdy roboty te były częścią zamówienia/zamówień o większym zakresie, należy 
wyszczególnić kwotę zrealizowanych robót w wymaganym powyżej zakresie z całości 
zamówienia/zamówień. 

 
Jeżeli Wykonawca w przetargu polega na zasobach innego podmiotu - wiedzy i doświadczeniu 
(niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków): 



a) podmiot ten musi uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, ponadto z dowodów musi 
wynikać, że  prace zrealizowane przez ten podmiot zostały wykonane w sposób należyty oraz 
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone, 
 
b) zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami 
- w szczególności przedstawia w tym celu w oryginale pisemne zobowiązanie tego/tych 
podmiotu/ów do oddania mu do dyspozycji wiedzy i doświadczenia jak wskazano wyżej, na 
okres korzystania przy wykonywaniu zamówienia. 

 
Potencjał kadrowy (osoby zdolne do wykonania zamówienia – kwalifikacje, doświadczenie): 
 

1) dysponują projektantem posiadającym uprawnienia budowlane do projektowania bez 
ograniczeń w specjalności architektonicznej, który był projektantem dostosowania 
obiektów do obowiązujących przepisów p.poż. w budynkach użyteczności publicznej/ 
przemysłowych/ usługowych, wymagających uzgodnienia/ pozwolenia 
konserwatorskiego). Należy dołączyć wykaz zrealizowanych przez niego dokumentacji 
projektowych wraz z krótkim opisem (nie mniej niż 1). 
 

2) dysponują zespołem projektantów posiadającymi uprawnienia budowlane 
w specjalnościach bez ograniczeń: 

- konstrukcyjno – budowlanej,  
-instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych 
i elektroenergetycznych, 
- inżynieryjnej drogowej, 
- instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych, 
- instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, 
gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych. 
 

Jeżeli Wykonawca (niezależnie od charakteru prawnego łączących stosunków z innymi 
podmiotami) polega na zasobach innych podmiotów - osobach zdolnych do wykonania 
zamówienia, zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi 
zasobami. W szczególności przedstawia w tym celu w oryginale pisemne zobowiązanie 
tego/tych podmiotu/ów do oddania mu do dyspozycji osób jak wskazano wyżej, na okres 
korzystania z tych osób przy wykonywaniu zamówienia. 

 
Sytuacja ekonomiczna i finansowa:  
Za spełniającego warunki sytuacji ekonomicznej i finansowej uzna się Wykonawcę który jest 
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z 
przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 400 000,00 zł  

 
3. Inne istotne warunki zamówienia  (można załączyć opcjonalnie projekt umowy) 

Wymagany termin realizacji zamówienia: 31.01.2023r 
Okres gwarancji: minimum 3 lata 
Warunki płatności: faktura VAT, przelew  
 
Kary umowne:  
1,0% za każdy dzień opóźnienia,  

     30% za rozwiązanie umowy z winy Wykonawcy 
 

Zakres i forma wykonania dokumentacji:  
4 egz. w wersji drukowanej,  
2 egz. w wersji elektronicznej CD/DVD 
 
Dodatkowo wymagania: zgodnie z dołączonym uszczegółowieniem założeń Budynku 
Centrum Nowoczesnych Metod Informatyczno – Obliczeniowych Politechniki Krakowskiej. 
 



W załączeniu: wzór karty pomieszczenia, projekt umowy, archiwalna dokumentacja, skan 
decyzji pozwolenia na budowę.  
 
 

4. Przy wyborze oferty zamawiający będzie kierował się kryterium: 

• Cena – waga 100 %  

     Sposób obliczania wartości punktowej kryteriów:  
     Kryterium ceny: [1 / (cena oferty / cena oferty maksymalnej)] x 100= liczba pkt kryterium cena 

Najkorzystniejsza oferta  to najwyższa suma liczby punktów z w/w kryterium.  
 
5. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty 

Zamawiający wybierze ofertę spełniającą wszystkie wymagane warunki oraz taką, która uzyska 
największą liczbę punktów zgodnie z wyżej przyjętym kryterium. 

  
6. Wszelkich informacji udziela: 

    Jakub Rudolf, tel. 12 628 29 23, 510 825 458, jakub.rudolf@pk.edu.pl 

imię, nazwisko, telefon, e-mail osoby wyznaczonej do przeprowadzenia procedury 

 
7. Sposób przygotowania oferty: Ofertę należy sporządzić na załączonym formularzu „Oferta” i 

przekazać do zamawiającego pisemnie, lub pocztą elektroniczną: 

Budynek Areszt pok. 041, e-mail: jakub.rudolf@pk.edu.pl,  do dnia 01.12.2022  do godziny 12:00 

 
………………………………………………………….…………...................................................................… 

data i podpis kierownika jednostki organizacyjnej/ kierownika projektu/koordynatora projektu realizującej/realizującego zakup 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do nierozpatrywania ofert otrzymanych po terminie.  
 
 
 
8. Obowiązek informacyjny wynikający z RODO 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), zwanego dalej „RODO”, 
informujemy, że: 

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki,  

ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków, 

2) kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych na Politechnice Krakowskiej im. Tadeusza 

Kościuszki możliwy jest pod adresem e-mail: iodo@pk.edu.pl i tel. 12 628 22 37, 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z niniejszym zapytaniem ofertowym, 

tj. w celu zawarcia umowy i realizacji zamówienia, 

4) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na postawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz na podstawie: 

a) Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, 
b) Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, 
c) Zarządzenia nr 32 Rektora PK z dnia 2 marca 2021 r. w sprawie Regulaminu udzielania zamówień 

publicznych Politechniki Krakowskiej, 
d) Zarządzenia nr 82 Rektora PK z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia na Politechnice 

Krakowskiej przepisów kancelaryjnych i archiwalnych, 
5) Pani/Pana dane osobowe zostaną pozyskane na podstawie złożonej oferty lub/oraz na podstawie 

zawartej umowy, 

6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 4 lat lub w okresie niezbędnym do wyżej 

wskazanych celów przewidzianych przepisami prawa oraz wewnętrznymi aktami prawnymi 

obowiązującymi na Politechnice Krakowskiej, 

mailto:iodo@pk.edu.pl


7) podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału  

w postepowaniu, brak ich podania spowoduje brak możliwości wyboru oferty i zawarcia umowy, 

8) odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą upoważnieni pracownicy uczelni oraz osoby lub 

podmioty, którym udostępniona będzie dokumentacja postępowania zgodnie z Zarządzeniem Rektora 

nr 32 z dnia 2 marca 2021 r. oraz w przypadkach przewidzianych przepisami prawa, 

9) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, 

10) posiada Pani/Pan: prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących, prawo do 

sprostowania Pani/Pana danych osobowych, prawo żądania od administratora ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 

RODO, prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 

Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 

11) nie przysługuje Pani/Panu: prawo do usunięcia danych osobowych w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d 

lub e RODO, prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO, prawo 

sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 21 RODO, gdyż podstawą 

prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.  



 
 

OFERTA  
 

DANE WYKONAWCY:  
 
Imię i nazwisko (nazwa firmy, NIP) 
 
 ………………………………………………………… 
 
Adres …………………………………………………. 
 
Telefon ……………………………………………….. 
 
 
Nawiązując do zaproszenia do złożenia oferty na ……………………………..……. 
 
oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za:  
 
cenę netto ............................................................... złotych 
podatek VAT ........................................................... złotych 
cenę brutto .............................................................. złotych 
słownie brutto .................................................................................................................. złotych 
 
Cena oferty uwzględnia wszelkie koszty niezbędne do realizacji zamówienia. 
 
Udzielamy zamawiającemu gwarancji na okres ………………………………… 
Przedmiot zamówienia zostanie wykonany w terminie …………………………… 
 
Inne informacje ………………………………………………………………………………… 
 
Oświadczam, że uznaję się za związanego treścią złożonej oferty, przez okres …… dni od daty 
terminu składania ofert.  
 
 
 
Załącznikami do oferty są: 
Wypis z CEIDG 
…………………………. 
 
 
 
Miejscowość, dnia     .................................................... 
 
 

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO 

wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu 

ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. 

 

 
 
………………………………………………………….. 
podpis osoby wykonawcy lub osoby upoważnionej  
 
 
 
 
 
 
 


