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ZAPYTANIE OFERTOWE 

 

 Powiatowy Lekarz Weterynarii w Będzinie składa zapytanie ofertowe w sprawie         

zamówienia publicznego realizowanego zgodnie z art. 2 ust.1 pkt. 1), bez stosowania ustawy z dnia 

11 września 2019 r. (t.j. Dz. U. 2022 poz. 1710 z późn. zm.) Prawo zamówień publicznych, na 

wykonanie zadania pod nazwą: 

 

WYKONANIE PROJEKTÓW TECHNICZNYCH (WYKONAWCZYCH) DLA INWESTYCJI „PRZEBUDOWA 

BUDYNKU INSPEKCJI WETERYNARYJNEJ W BĘDZINIE ORAZ WYKONANIE DROGI DOJAZDOWEJ 

DO NIERUCHOMOŚCI, A TAKŻE ZAGOSPODAROWANIE TERENU WOKÓŁ BUDYNKU” WRAZ Z 

PRZEDMIAREM ROBÓT, KOSZTORYSEM INWESTORSKIM ORAZ WYKONANIEM WYBRANYCH 

ROBÓT BUDOWLANYCH. 

 

I. Zamawiający:  

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Będzinie, 42-500 Będzin ul. Gzichowska 27 

tel./fax: 32/267-44-18, e-mail: bedzin.piw@wetgiw.gov.pl 

 

II. Sposób przygotowania oferty: 
Ofertę cenową należy sporządzić w języku polskim, z opisem zawierającym specyfikację nawiązującą do 

parametrów wyszczególnionych poniżej w zapytaniu. Oferowana cena musi obejmować wszelkie 

koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji 

przedmiotu zamówienia. Cenę należy podać w kwocie netto i brutto dla całości przedmiotu 

zamówienia.  

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

Oferent przed upływem terminu składania ofert może zmienić lub wycofać swoją ofertę. 

 

Będzin, dnia 24 października 2022  r. 

mailto:bedzin.piw@wetgiw.gov.pl


  

 Powiatowy Inspektorat Weterynari i w Będzinie  
 ul.  Gzichowska 27, 42-500 Będzin  

tel.:  (32) 267-44-18,  fax: (32) 267-44-18,  e-mail:  bedzin.piw@wetgiw.gov.pl,  www.piw-bedzin.pl 

- 2 - 

III. Miejsce i termin złożenia oferty: 
Ofertę należy złożyć w formie papierowej w sekretariacie Zamawiającego lub w formie elektronicznej             

z podpisem elektronicznym na adres poczty elektronicznej Zamawiającego. 

Termin złożenia oferty – do 28 października 2022 r. do godziny 10:00. 

 

IV. Wymagania dotyczące zamówienia:  

 

1. Przedmiot zamówienia. 
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektów technicznych (wykonawczych) dla inwestycji             
„ Przebudowa budynku Inspekcji Weterynaryjnej w Będzinie oraz wykonanie drogi dojazdowej do 
nieruchomości, a także zagospodarowanie terenu wokół budynku”, wraz z przedmiarem robót, 
kosztorysem inwestorskim oraz wykonaniem wybranych robót budowlanych na podstawie projektu 
budowlanego opracowanego przez: „Pracownię Projektową Zakrzewski” – „Projekt budowlany 
przebudowy budynku Inspekcji Weterynaryjnej w Będzinie”, 42-500 Będzin, ul. Gzichowska 27; działka 
nr 19/10,  znajdujący się w posiadaniu PLW w Będzinie i który będzie udostępniony wykonawcy. Przed 
złożeniem oferty możliwe jest również udostępnienie projektu architektoniczno-budowlanego do 
wglądu w siedzibie tut. Inspektoratu.  
a) W zakresie wykonania projektów technicznych  
 

 Wykonanie projektu technicznego (wykonawczego) – branża konstrukcyjna, 

 Wykonanie projektu technicznego (wykonawczego) - instalacji wentylacji i klimatyzacji, 

 Wykonanie projektu technicznego (wykonawczego) - instalacji wodno-kanalizacyjnej, 

 Wykonanie projektu technicznego (wykonawczego) - instalacji CO (pompa ciepła), 

 Wykonanie projektu technicznego (wykonawczego) - zabezpieczenia przeciwpożarowe, 

 Wykonanie projektu technicznego (wykonawczego) - instalacji elektrycznej i elektroenergetycznej, 

 Wykonanie projektu technicznego (wykonawczego) - instalacji teletechnicznej, 

 Wykonanie projektu technicznego (wykonawczego) - instalacji monitoringu, 

 Wykonanie projektu technicznego (wykonawczego) - instalacji odgromowej i przeciwporażeniowej,  

 Wykonanie projektu technicznego (wykonawczego) -  oświetlenia zewnętrznego, 

 Wykonanie projektu technicznego (wykonawczego) – zagospodarowanie terenu, architektura 

zieleni, 

 Wykonanie projektu technicznego (wykonawczego) – ogrodzenie posesji, 

 Wykonanie projektu technicznego (wykonawczego) – branża drogowa  (parking) wraz z koncepcją 

nowego wjazdu na posesję. 

 

b) Wykonanie przedmiaru robót oraz kosztorysów inwestorskich na podstawie opracowanych 

projektów.  

c) Wykonanie wybranych robót budowlanych inwestycji w zakresie wykonania: prac rozbiórkowych              

i prac konstrukcyjnych w pomieszczeniach starej lecznicy – pomieszczenia: A.18, A.19, A.20, A 21, 

A.23, A.24, A.25, A.26, A.27, A.28, A.29, A.30. – zgodnie z rzutem stanowiącym załącznik do 

niniejszego zapytania oraz na podstawie projektu, o którym mowa w punkcie IV ppkt. 1.  
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2. Termin realizacji całości zamówienia 22.12.2022 r. 

 
Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty: 
Podstawowym kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty jest najniższa cena. Zamawiający 

poinformuje oferenta, który złoży najkorzystniejszą ofertę, o dokonanym wyborze w formie pisemnej.  
 

V. Informacje dodatkowe: 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od dokonania wyboru wykonawcy w przypadku 

wątpliwości dotyczących rzetelności oferty, a także w przypadku gdy zaoferowana kwota przekroczy 

kwotę posiadanych środków, jak również w sytuacji, gdy wykonanie zadania nie będzie leżało                        

w interesie publicznym. 

 

VI. Projekty o których mowa w punkcie IV ppkt. 1 lit. a) należy sporządzić w następującej formie: 

 2 egzemplarze drukowane,  

 1 egzemplarz w formie plików *.pdf, 

 1 egzemplarz w formacie edytowalnym np.: *.dwg, *.ath.  

Z wybranym wykonawcą zostanie podpisana umowa w terminie 3 dni od powiadomienia wykonawcy               

o jego wyborze. 

Płatność za przedmiot oferty nastąpi przelewem w terminie 7 dni od dnia dostarczenia faktury wraz               

z przekazaniem potwierdzonym protokołem odbioru wykonanej dokumentacji projektowej wraz                       

z przedmiarem robót oraz kosztorysem inwestorskim oraz protokołem odbioru wykonanych robót 

budowlanych.  

 
 

 


