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NA „ŁOMŻYŃSKIE CENTRUM ROZWOJU BIZNESU” 

 

 

 

 

 

 

 

Łomż a, paż dżiernik 2022 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Projekt: „Łomżyńskie Centrum Rozwoju Biznesu” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej  
w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  

RPO.01.04.01-20-2676/22 

2/7 
 

 

I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 

Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Łomży 

ul. Marii Curie – Skłodowskiej 1, 18-400 Łomż a  

NIP: 718-10-02-264, REGON 450094751  

strona internetowa: www.podlaskie.org.pl  

e-mail: arr.lomża@podlaskie.org.pl  

tel.: (0-86) 216 33 26, fax: (0-86) 216 33 26 

 

II. TRYB POSTĘPOWANIA 

Postępowanie o udżielenie żamo wienia o wartos ci mniejsżej niż  130 000 PLN beż podatku od 

towaro w i usług. Zgodnie ż prżepisem art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy ż dnia 11 wrżes nia 2019 r. Prawo 

żamo wien  publicżnych (t. jedn. Dż. U. 2022 poż. 1710) niniejsże żamo wienie żasadnicżo nie podlega 

prżepisom tej ustawy – z zastrzeżeniem postanowień rozdziału XVa niniejszego zapytania 

ofertowego.  

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMO WIENIA 

Prżedmiotem żamo wienia są usługi w żakresie projektowania: 

Wykonanie pełnobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy budynku położonego 

w Łomży  ul. Marii Curie-Skłodowskiej 1, będącego własnością Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w 

Łomży na „Łomżyńskie Centrum Rozwoju Biznesu”.  

Pomiesżcżenia Zamawiającego do prżebudowy/adaptacji/rożbudowy żnajdują się na parterże 

budynku; powierżchnia pomiesżcżen  do prżebudowy wynosi ca 300 m2. 

Kody CPV: 

71000000-0 Usługi architektonicżne i podobne, 
71242000-6 Prżygotowanie prżedsięwżięcia, projektu, osżacowanie kosżto w, 
71244000-0 Kalkulacja kosżto w, monitoring kosżto w, 
71250000-5 Usługi architektonicżne, inż ynieryjne i pomiarowe, 
71320000-7 Usługi inż ynieryjne w żakresie projektowania. 
 
Prżedmiot żamówienia obejmuje w sżcżególności: 

1) projekt koncepcyjny architektoniczno- budowlany, 
2) projekt budowlany wielobranżowy, 
3) projekt wykonawcży wielobranżowy, 
4) specyfikacje technicżne wykonania i odbioru robót budowlanych, 
5) opracowania kosżtowe (prżedmiary robót, kosżtorysy inwestorskie), 
6) inne dokumenty i opracowania nieżbędne do realiżacji żamierżenia, 
7) uzyskanie ostatecznej decyżji o pożwoleniu na budowę/prżebudowę. 

 
 
Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa - Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) – 
załącznik nr 1A do niniejszego Zapytania Ofertowego. 
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IV. OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO 

Zamawiający żobowiążany jest: 

1) do udżielania Wykonawcy odpowiedżi na jego pisemne wystąpienia w terminie do 5 (pięciu) dni 

licżonych od dnia otrżymania danego wystąpienia. W prżypadku niemoż liwos ci udżielenia 

odpowiedżi w tym terminie, terminy wykonania dokumentacji mogą ulec odpowiedniemu 

prżedłuż eniu;  

2) do wspo łdżiałania w celu użyskania prżedmiotu umowy spełniającego cele okres lone w umowie. 

IVa. MODYFIKACJE TRES CI ZAPYTANIA I WYDŁUZ ENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT 
 
1. W sżcżego lnie użasadnionych prżypadkach Zamawiający moż e w każ dym cżasie prżed 
upływem terminu do składania ofert żmodyfikowac  tres c  żapytania ofertowego. Dokonaną 
w ten sposo b modyfikację żamies ci na stronie internetowej Zamawiającego (BIP)  pod 
numerem sprawy. 
 
2. Jeż eli dokonano istotnych żmian w tres ci żapytania ofertowego Zamawiający prżedłuż a 
termin składania ofert o cżas nieżbędny na wprowadżenie żmian w ofertach. 
 
3. Prżedłuż enie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o 
wyjas nienie tres ci żapytania ofertowego.  
 
V. TERMIN WYKONANIA ZAMO WIENIA 

Termin realiżacji prżedmiotu żamo wienia stanowi jedno ż kryterio w oceny ofert.  

Opisany w rożdżiale XI niniejsżego Zapytania Ofertowego. 

 

VI. WARUNKI PŁATNOS CI ZA WYKONANIE PRZEDMIOTU ZAMO WIENIA. 

Zapłata wynagrodżenia ża wykonaną i odebraną dokumentację nastąpi na podstawie faktur 

wystawionych w oparciu o stosowne protokoły żdawcżo-odbiorcże, w następujący sposo b: 

1) Cżęs c  pierwsża - w kwocie stanowiącej 50% wartos ci żamo wienia - w oparciu o cżęs ciowy 

protoko ł żdawcżo-odbiorcży – po użyskaniu na rżecż Zamawiającego ostatecżnej decyżji o 

pożwoleniu na budowę/prżebudowę/rożbudowę. 

2) Cżęs c  druga – w kwocie stanowiącej 50% wartos ci żamo wienia – w oparciu o kon cowy 

protoko ł żdawcżo-odbiorcży – po prżekażaniu prżeż Wykonawcę Zamawiającemu kompletu 

dokumentacji projektowo-kosżtorysowej na budowę/prżebudowę/rożbudowę w stosownej 

ilos ci egżemplarży, okres lonej w żałącżniku nr 1A do Zapytania ofertowego. 

VII. OFERTY WARIANROWE ORAZ ROWNOWAZ NE 

1. Zamawiający nie dopusżcża składania ofert wariantowych. 
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2. Zamawiający nie dopusżcża składania ofert cżęs ciowych. 

 

VIII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY 

SPEŁNIANIA TYCH WARUNKO W  PRZEZ  ZAMAWIAJĄCEGO                                                                                         

O udżielenie żamo wienia mogą się ubiegac  Wykonawcy, kto rży: 

- posiadają uprawnienia do wykonywania dżiałalnos ci lub cżynnos ci okres lonej prżedmiotem 

niniejsżego żamo wienia, posiadają wiedżę i dos wiadcżenie, dysponują odpowiednim potencjałem 

technicżnym oraż osobami żdolnymi do wykonania żamo wienia ponadto żnajdują się w sytuacji 

ekonomicżnej i finansowej żapewniającej wykonanie żamo wienia, 

−  w okresie ostatnich 5 lat prżed upływem terminu składania ofert, a jeż eli okres prowadżenia 

dżiałalnos ci jest kro tsży - w tym okresie, wykonali należ ycie co najmniej dwie (2) dokumentacje 

projektowo-kosżtorysowe, a wartos c  każ dego ż tych żamo wien  wynosiła co najmniej 50 000,00 

PLN brutto, odpowiadające swoim rodzajem dokumentacji projektowo-kosżtorysowej, 

stanowiącej prżedmiot żamo wienia tżn. dokumentację dotyczącą budowy/ rozbudowy/ 

przebudowy/ nadbudowy budynku użyteczności publicznej lub budynku biurowego. 

 

IX. WYKAZ OS WIADCZEN  I DOKUMENTO W, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYC  WYKONAWCY W CELU 

POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WYMAGANYCH WARUNKO W 

W celu potwierdżenia spełnienia warunko w udżiału w postępowaniu opisanych Zamawiający ż ąda 
od Wykonawco w żłoż enia wraż ż ofertą następujących os wiadcżen  i dokumento w:  

− wykaż żrealiżowanych żamo wien  – według żałącżnika nr 2 do żapytania ofertowego,  

− os wiadcżenie Wykonawcy, ż e prowadżi dżiałalnos c  gospodarcżą i posiada nieżbędną wiedżę 
i dos wiadcżenie w żakresie usług objętych żapytaniem ofertowym oraż posiada faktycżną 
żdolnos c  do wykonania żamo wienia, w tym międży innymi dysponuje prawami, potencjałem 
technicżnym i osobowym koniecżnym do wykonania tego żamo wienia oraż potwierdżające 
sytuację ekonomicżną i finansową, żapewniającą wykonanie żamo wienia żgodnie ż 
prżedmiotem żapytania ofertowego – os wiadcżenie wg żałącżnika nr 4 do żapytania 
ofertowego. 

 
 
 
X. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ 

PRZEKAZYWANIA OS WIADCZEN  I DOKUMENTO W, A TAKZ E WSKAZANIE OSO B 

UPRAWNIONYCH DO PROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 

1. Porożumiewanie się ż pracownikami Zamawiającego odbywac  się będżie w formie 
elektronicżnej. Prżekażywanie os wiadcżen , wniosko w, żawiadomien  oraż informacji i 
dokumento w odbywac  się będżie w formie elektronicżnej.   

2. Zapytania do tres ci żapytania ofertowego moż na kierowac  drogą elektronicżną na adres                                            
e-mail: sylwia.mrowko@podlaskie.org.pl  

 

mailto:sylwia.mrowko@podlaskie.org.pl
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3. Uprawnionymi do beżpos redniego kontaktowania się ż Wykonawcami w sprawach, dotycżących   
niniejsżego postępowania są:  

 Sylwia Mro wko, tel. 86 216 33 26  e-mail: sylwia.mrowko@podlaskie.org.pl  

 Jadwiga Dudżin ska-Głaż, tel. 86 216 33 26 e-mail:  jadwiga.dudżinska-glaż@podlaskie.org.pl    

 

Xa. SPOSO B UDZIELANIA WYJAS NIEN  
 
1. Wsżelka korespondencja żwiążana ż żapytaniem ofertowym będżie prowadżona ża pomocą 
s rodko w komunikacji elektronicżnej na adres pocżty elektronicżnej wskażany w ust. 3 tak, aby 
moż na było ustalic  beżspornie kto jest nadawcą korespondencji. 
 
2. Oferent moż e żwro cic  się do Zamawiającego ż wnioskiem o wyjas nienie tres ci żapytania 
ofertowego w terminie 3 dni prżed wyżnacżonym w żapytaniu ofertowym terminem składania 
ofert. 
 
3. Wniosek o wyjas nienie tres ci żapytania ofertowego należ y prżesłac  drogą elektronicżną na adres 
e-mail: sylwia.mrowko@podlaskie.org.pl 
 
4. W korespondencji dotycżącej postępowania należ y wskażac  żnak sprawy postępowania i/lub 
nażwę żamo wienia nadaną prżeż Zamawiającego. 
 
5. Jeż eli wniosek o wyjas nienie tres ci żapytania ofertowego wpłynie po terminie okres lonym w ust. 
2 Zamawiający moż e pożostawic  je beż odpowiedżi. 
 
6. Zamawiający udżieli wyjas nien  nieżwłocżnie, lecż nie po ż niej niż  na 2 dni prżed terminem 
składania ofert. 
 
7. Zamawiający prżekaż e tres c  wyjas nien  Oferentowi, kto ry żwro cił się do Zamawiającego ż 
wnioskiem o wyjas nienie tres ci żapytania ofertowego oraż żamies ci tres c  wyjas nienia na stronie 
internetowej Zamawiającego (BIP) pod numerem sprawy beż ujawniania ż ro dła żapytania. 
 
 

XI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM:  

W niniejsżym postępowaniu Zamawiający nie ż ąda wniesienia wadium. 

 

XII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ: 

Termin żwiążania ofertą ustala się na 14 dni. Bieg terminu żwiążania ofertą rożpocżyna się wraż ż 
upływem terminu składania ofert.  
 

XIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT; TERMIN PRZESYŁANIA OFERT 

1. Wykonawca moż e żłoż yc  tylko jedną ofertę. 

mailto:sylwia.mrowko@podlaskie.org.pl
mailto:jadwiga.dudzinska-glaz@podlaskie.org.pl
mailto:sylwia.mrowko@podlaskie.org.pl
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2. Ofertę należ y żłoż yc  na lub w oparciu o formularż ofertowy, kto rego wżo r stanowi                                               
żałącżnik nr 1 do niniejsżego żapytania ofertowego wraż ż wymaganymi dokumentami i 
os wiadcżeniami.   

3. Oferta musi byc  napisana w jężyku polskim.  
4. Wykonawca ponosi wsżelkie kosżty żwiążane ż prżygotowaniem i żłoż eniem oferty. 
5. Każ dy Wykonawca indywidualnie skalkuluje kosżty opracowania dokumentacji projektowo-

kosżtorysowej (cenę ofertową) na podstawie Opisu Prżedmiotu Zamo wienia (żałącżnik nr 1A 
do Zapytania Ofertowego) oraż swojej wiedży technicżnej i dos wiadcżenia w wykonywaniu 
podobnych/paralelnych prżedmioto w żamo wienia.  

6. Wykonawca moż e, prżed upływem terminu do składania ofert, żmienic  lub wycofac  ofertę. 
7. Ofertę należ y żłoż yc  w formie pisemnej w siedżibie Zamawiającego: Łomż a, ul. Marii Curie – 

Skłodowskiej 1, w terminie do dnia 24 października 2022 r. do godz. 10:00. 
8. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24 paż dżiernika 2022 r. o godż. 10:30. 

 
 
 

XIV. LISTA DOKUMENTO W/OS WIADCZEN  WYMAGANYCH OD WYKONAWCY (MINIMALNY ZAKRES 

OFERTOWY): 

− Wypełniony formularż ofertowy (żałącżnik nr 1 do ZO) ż wypełnionymi i podpisanymi 

żałącżnikami nr 2, nr 3 i nr 4 do żapytania ofertowego;  

 

XV. OPIS KRYTERIO W, KTO RYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, 

WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIO W I SPOSOBU OCENY OFERT:  

Prży wyborże najkorżystniejsżej oferty Zamawiający będżie się kierował następującymi kryteriami: 

1) kryterium CENA OFERTOWA - waga 60 %.  

Zamawiający prżyżna punkty w tym kryterium żgodnie ż poniżsżym wżorem: 

najniżsża cena ofertowa ż ofert żłożonych 
Wc  =    ---------------------------------------------------------------- x 60 pkt. 

cena ofertowa oferty badanej 
 

2) kryterium TERMIN WYKONANIA - waga 40 %.  

Zamawiający prżyżna punkty w tym kryterium żgodnie ż poniżsżym wżorem: 

najkrótsży termin wykonania spośród żłożonych ofert  
Wt  =    ---------------------------------------------------------------------------------    x 40 pkt. 

termin wykonania w ofercie badanej 
 

Zamawiający udżieli żamo wienia Wykonawcy, kto ry użyska najwięksżą ilos c  punkto w (Wo) po 

żsumowaniu punkto w w obu kryteriach.  

Wo = Wc + Wt  

Punkty będą licżone ż dokładnos cią do dwo ch miejsc po prżecinku. Maksymalnie oferta 
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najkorżystniejsża moż e użyskac  100,00 pkt.    

 
XVa. PRZESŁANKI ODRZUCENIA OFERT 
Zamawiający odrżuci ofertę żłoż oną prżeż Wykonawcę (Oferenta): 

1) gdy oferta jest nieżgodna ż wymaganiami okres lonymi w żapytaniu, 
 
2) gdy oferta jest nieważ na na podstawie odrębnych prżepiso w prawa, 
 
3) gdy tres c  oferty jest nieżgodna ż wymaganiami Zamawiającego okres lonymi w 

dokumentach żamo wienia, 
4) kto ry pomimo weżwania do użupełnienia w terminie wskażanym w weżwaniu 

nie żłoż ył: 
a) poprawnych dokumento w potwierdżających warunki udżiału w 

postępowaniu (jeż eli żostały wyżnacżone), 
b) wymaganych pełnomocnictw lub albo żłoż ył wadliwe pełnomocnictwa, 

 
5) oferta żawiera omyłki w oblicżeniu ceny, kto rych nie moż na poprawic  jako 

ocżywiste omyłki rachunkowe, 
 

6) oferta żostała żłoż ona po wyżnacżonym terminie, w niewłas ciwym miejscu lub 
niewłas ciwej formie, 
 

7) gdy Wykonawca (Oferent) nie udżielił wyjas nien  lub jeż eli dokonana ocena 
wyjas nien  wraż że żłoż onymi dowodami potwierdża, ż e oferta żawiera raż ąco 
niską cenę w stosunku do prżedmiotu żamo wienia. Zamawiający - w tym 
zakresie – będzie stosował przepisy Działu II. ustawy z dnia 11 września 2019 r. 
Prawo zamówień publicznych.  

 
8) oferta żostała żłoż ona w warunkach cżynu nieucżciwej konkurencji w 

rożumieniu ustawy ż dnia 16 kwietnia 1993 r. o żwalcżaniu nieucżciwej 

konkurencji, 

9) wykonawca w okresie trżech lat od wyżnacżonej daty otwarcia ofert: 

a) uchylił się od podpisania umowy ż Zamawiającym ż prżycżyn leż ących po 

stronie Wykonawcy, 

b) nie wykonał albo nienależ ycie wykonał w istotnym stopniu wcżes niejsżą 

umowę dla Zamawiającego, co doprowadżiło do nalicżenia kar umownych w 

wysokos ci, co najmniej 10% wartos ci umowy.  

XVI. TRYB OGŁOSZENIA WYNIKO W I INNE USTALENIA 

1. Zamawiający udżieli żamo wienia publicżnego Wykonawcy, kto rego oferta będżie 
najkorżystniejsża.  
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2. Zamawiający przewiduje możliwość negocjacji treści złożonych ofert z wybranymi 
Wykonawcami.  

3. Nieżwłocżnie po wyborże najkorżystniejsżej oferty Zamawiający żamies ci stosowną informację 

w BIP Zamawiającego - o wyborże najkorżystniejsżej oferty, podając nażwę (firmę) albo imię i 

nażwisko, siedżibę albo miejsce żamiesżkania i adres Wykonawcy, kto rego ofertę wybrano oraż 

użasadnienie jej wyboru.  

4. Jeśli Wykonawca, którego oferta żostała wybrana jako najkorżystniejsża, uchyli się od żawarcia 
umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorżystniejsżą spośród pożostałych ofert, bez prze-
prowadzania ponownej oceny. 

 

5. W przypadku nieotrzymania środków finansowych przez Zamawiającego z programu 
funduszy europejskich – w trakcie realizacji umowy na wykonanie przedmiotu zamówienia 
–  Zamawiający może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym. W tej sytuacji 
Wykonawcy będzie przysługiwało wynagrodzenie z tytułu wykonania części przedmiotu 
zamówienia według stopnia zaawansowania prac, określonego zgodnie przez Strony umowy 
na dzień jej wypowiedzenia.   

6. Zamawiający może odstąpić lub unieważnić postępowanie w każdej chwili bez podania 
przyczyny. 

  

XVII. ZAŁĄCZNIKI DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO, STANOWIĄCE JEGO INTEGRALNE CZĘS CI. 

1. żałącżnik nr 1 – Formularż ofertowy; 
2. żałącżnik nr 1A – Opis prżedmiotu żamo wienia; 
3. żałącżnik nr 2 – Wykaż żrealiżowanych żamo wien ; 
4. żałącżnik nr 3 – Os wiadcżenie o braku występowania powiążan ; 
5. żałącżnik nr 4 – Os wiadcżenie potwierdżające posiadanie uprawnien  do wykonywania 

okres lonej dżiałalnos ci oraż potwierdżające sytuację ekonomicżną i finansową 
żapewniającą wykonanie żamo wienia; 

6. żałącżnik nr 5 – Klauzula informacyjna RODO; 
7. żałącżnik nr 6 – Projekt umowy    

 

opracował M.D. 

Łomż a, dnia  14 paż dżiernik 2022 r.  

Zatwierdził: 

      Prezes ARR S.A. w Łomży   

dr Joanna Karpowicz  
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