
Znak sprawy:  IR.7011.4.2019  

      

Dokumentacja podstawowych czynności 

ROZPOZNANIA CENOWEGO 

 
o wartości nie przekraczającej kwoty 6 000 euro  

 

Zgodnie z art.4 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych 
(tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zmianami)  ustawy nie stosuje się 

 

1. Nazwa zadania 

Wykonanie dokumentacji projektowej  przebudowy kotłowni w budynkach: 
-  Przedszkola im Barbórki w Bolesławiu przy ulicy Głównej 18 
-  Gminnej Biblioteki Publicznej im. Waśniewskich w Bolesławiu przy ulicy Głównej 180b. 

2. Przedmiot zamówienia:    

 - Usługa  
 
3. Opis przedmiotu zamówienia  

 
                

CPV:   71 32 00 00 -7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 
 

 Zakresem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej wykonania 
docieplenia przegród budowlanych oraz przebudowy kotłowni w budynkach wymienionych  
w punkcie 1.1 oraz 1.2  zgodnie z wariantem optymalnym Audytów Energetycznych  
opracowanych dla ww.  budynków. Projektant przedstawi dokumentację w  wersji 
papierowej i elektronicznej (płyta CD) oraz z uzyska wymagane prawem uzgodnienia  decyzje 
budowlane umożliwiające wykonanie robót  (zgłoszenie / decyzja pozwolenia na budowę). 
3.1        Kompletna dokumentacja powinna zawierać: 

- projekt budowlano – wykonawczy  z kompletem aktualnych uzgodnień niezbędnych 
do uzyskania stosownego zezwolenia - 5 egz. 

- przedmiar i kosztorys inwestorski   - 1 egz.  

− charakterystykę energetyczną obiektu -1 egz. 
- szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót – 1 egz.  

3.2 .      Zakres rzeczowy inwestycji planowanej do realizacji wynikający z Audytu 
Energetycznego dla budynku Przedszkola im. Barbórki  w Bolesławiu  o powierzchni. 
użytkowej 683,00 m2   dotyczy m.in. wykonania następujących robót: 

- izolacji termicznej stropu nad piętrem, 
- modernizacji kotłowni i instalacji grzewczej. 
  Budynek  Przedszkola zlokalizowany jest  na terenie oznaczonym w planie 

Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Bolesław jako:UO2. 
3.3        Zakres rzeczowy inwestycji planowanej do realizacji wynikający z Audytu 

Energetycznego dla budynku  Gminnej Biblioteki Publicznej im. Waśniewskich w 
Bolesławiu o powierzchni  użytkowej  249,24 m2   dotyczy m.in. wykonania 
następujących robót: 

- izolacji termicznej stropu, 
- termomodernizacji ściany  zewnętrznej styropianem (zachodniej), 
- modernizacji  kotłowni i instalacji grzewczej. 



  Budynek Biblioteki  zlokalizowany jest  na terenie oznaczonym w planie 
Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Bolesław jako:UK4 . 

 
4. Wartość szacunkowa zamówienia  

Wartość szacunkowa zamówienia  całego zamówienia ustalono na kwotę  18 000,00zł netto  ( brutto: 

22 140,00zł ) , co stanowi  netto: 4 174,69 EURO. 

Osoba dokonująca ustalenia wartości przedmiotu zamówienia:   Marek Kłapciński w dniu: 21.01.2019r. 
 

5. Rozeznanie rynku 
W dniu 14.02.2019 r.  opublikowano na stronie internetowej Zamawiającego opublikowano zaproszenie do 
złożenia oferty  na usługi projektowe o wartości nie przekraczającej kwoty 30 000 EURO . 
 

6. Wyjaśnienia w prawie przedmiotu zamówienia 
W dniu 19.02.2019r. do Zamawiającego skierowano wniosek o udostępnienie audytów energetycznych dla 
budynków przedszkola i biblioteki. Audyty energetyczne w wersji elektronicznej przesłano do wykonawcy, 
który skierował zapytanie w dniu 19.02.2019r. Audyty energetyczne dla budynku przedszkola i biblioteki 
zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 20.02.2019r. 

 

7.  Zestawienie złożonych ofert 
W terminie do dnia  25.02.2019r. do godziny 10.00 na wykonanie prac projektowych  do Zamawiającego 
wpłynęły poniższe oferty: 

 

 
Nr oferty 

 
Nazwa i adres Wykonawcy 

 
Cena oferty  - netto  zł 
Cena oferty  - brutto zł 

 
Uwagi 

 
1. 
 

Pracownia Projektowa ADN Instalacje   
ul. Aleksandra Fredry 8/39 
30-605 Kraków 
e-mail:biuro@adninstalacje.pl  

31 900,00 zł 
39 237,00 zł 

 

2. Biuro Projektowo Usługowe INPRO Sp. z. o.o. 
ul. Racławicka 56 
30 017 Kraków 
e-mail:inprobiuro@wp.pl 

13 500,00zł 
16 605,00zł 

 

 
3. 
 

PROFILEX 
 Konrad Macuda   
ul. Bartnicza 14 
32- 500 Chrzanów 
e-mail:biuro@profilexolkusz.pl 

19 400,00zł 
 

Oferent nie 
jest płatnikiem 
podatku od 
towarów  i 
usług. 

4. Inwestprojekt  Poznań Sp. z o.o. 
ul. Klemensa Janickiego20b. 
60-452 Poznań 
e-mail:biuro@inwestprojekt24.pl 

12 900,00zł 
15 867,00zł 

 

5. Eko Projects Sp. z o.o. 
Ul. Parkowa 25  
51- 616 Wrocław 
e-mail:bartoszprzenioslo@eko-projects.pl 

31 900,00zł 
39 237,00zł 

 

6. SOLARSYSTEM s.c. Łapa M. Olesek W. Skorut-
Nawara E  
ul. Słowackiego 42 
32- 400 Myślenice 
e-mail:biuro@solar-system.pl 

32 000,00zł 
39 360.00zł 

 

7. Corematic – Jarosław Pierzchawka  
ul. Lipowa 14 
44-100 Gliwice 
e-mail:biuro@corematic.net 

13 500,00zł 
16 605,00zł 

 

 



8. Pracownia Audytorska Spółka z o.o.  
ul. Żabia 34 
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski 
e-mail: sekretariatekexpertgroups@gmail.com 

55 300,00zł 
68019,00zł 

 

9. Experts Group Dorota Setlak 
Ul. Roosevelta 1/3  
41-500 Chorzów 
e-mail: pracownia audytorska@02.pl 

55 030,00zł 
67 686,00zł 

 

Oferta złożona po terminie  wyznaczonym  do  składania ofert 

 
Nr oferty 

 
Nazwa i adres Wykonawcy 

 
Cena oferty  - netto  zł 
Cena oferty  - brutto zł 

 
Uwagi 

10. Modern Eko 
ul. Pietrusińskiego 12/9  
42-207 Częstochowa 
e-mail: ModernEko@wp.pl 

30 000,00zł 
36 900,00zł 

Oferta 
wpłynęła po 
terminie 
wyznaczonym 
do składania 
ofert. 

 
8. Wy bór najkorzystniejszej oferty 

Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę numer 4  złożoną przez firmę: 
Inwestprojekt  Poznań Sp. z o.o. 
ul. Klemensa Janickiego 20b. 
60-452 Poznań 
e-mail:biuro@inwestprojekt24.pl   

 Cena  najkorzystniejszej oferty  netto: 12 900,00zł, brutto: 15 867,00zł.      
9. Uzasadnienie wyboru Projektanta   

Wybrana oferta spełnia  warunki udziału w postępowaniu i jest ofertą najkorzystniejszą z najniższą ceną. 

Kryterium oceny ofert: najniższa cena oferowana brutto – 100 %. 

Wartość oferty brutto:  15 867,00zł 

 
 

10. Zamawiające odrzucił ofertę nr 10 złożoną po terminie wyznaczonym do składania ofert. 

 

Z-ca Wójta Gminy Bolesław 
Agata Borkiewicz  

 

 
Bolesław, dnia  26.02.2019 r.                                                 

mailto:audytorska@02.pl

