
Zapytanie ofertowe 

1. Przedmiot zamówienia:

pełnienie funkcji inżyniera kontraktu w trakcie realizacji Projektu pn. „Zwiększenie 
atrakcyjności Teatru Polskiego w Bielsku-Białej poprzez przeprowadzenie 
niezbędnych prac renowacyjnych oraz rozszerzenie bieżącej oferty edukacyjno – 
kulturalnej.”

2. Zamawiający. 
Teatr Polski
Adres: ul. 1 Maja 1, 43-300 Bielsko-Biała

Telefon: +48 33 812 31 88  Faks +48 33 812 31 88  w. 27

Adres strony internetowej: www.teatr.bielsko.pl

e-mail: administracja@teatr.bielsko.pl

Godziny urzędowania: od 0800 do 1600

NIP: 547-008-68-69, Regon: 070453141.

3. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi Inżyniera Kontraktu w trakcie realizacji Projektu 
pn.  „Zwiększenie  atrakcyjności  Teatru Polskiego w Bielsku-Białej  poprzez  przeprowadzenie 
niezbędnych prac renowacyjnych oraz rozszerzenie bieżącej oferty edukacyjno – kulturalnej.”

Zamawiający  uzyskał  dofinansowanie  z  Regionalnego  Programu  Operacyjnego  Województwa 
Śląskiego na lata 2014 – 2020, oś priorytetowa V: Ochrona Środowiska i efektywne wykorzystanie 
zasobów, działanie 5.3: Dziedzictwo kulturowe, poddziałanie 5.3.1: Dziedzictwo kulturowe- konkurs.

Inżynier i jego personel mają obowiązek znać wytyczne i regulaminy ww. Programu oraz na bieżąco 
śledzić ewentualne zmiany.

Do zakresu obowiązków Inżyniera Kontraktu będzie należało :
- przygotowanie i  przeprowadzenie postępowania wyboru Wykonawcy w formule „zaprojektuj i 
wybuduj” zgodnie z wymogami ustawy Prawo Zamówień Publicznych,
- wykonywanie nadzoru inwestorskiego zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane
- prowadzenie rozliczeń rzeczowo-finansowych oraz sprawozdawczości, w zakresie wymaganym
przez instytucję finansującą oraz rozliczenie końcowe Projektu potwierdzone raportem
końcowym,
- doradztwo Zamawiającemu w przypadku wystąpienia utrudnień lub sporów w trakcie realizacji
Projektu.

Szczegółowy zakres obowiązków został opisany w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego.

http://www.mzd.bielsko.pl/


4. Termin wykonania zamówienia

Termin wykonania zamówienia: od rozstrzygnięcia zapytania ofertowego na Inżyniera Kontraktu i 
podpisania umowy do czasu ostatecznego rozliczenia inwestycji, tj. do dnia 30.09.2019 r.
Terminy, o których mowa powyżej mogą zostać przez Zamawiającego wydłużone lub skrócone
stosownie do rzeczywistego zakończenia i rozliczenia zadania. Przesunięcie planowanego terminu
realizacji robót, nie stanowi podstawy do renegocjacji wysokości wynagrodzenia umownego, chyba
że termin umowy zostanie wydłużony o więcej niż 3 miesiące.
O każdej zmianie przewidywanych terminów Zamawiający w formie pisemnej powiadomi
Wykonawcę.

5. Warunki udziału w postępowaniu oraz dokumenty potwierdzające spełnianie warunków
udziału w postępowaniu.

O zamówienie mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu:

5.1. Posiadają doświadczenie zawodowe wyrażające się wykonywaniem w ciągu ostatnich 3 lat przed 
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym 
okresie, usług podobnych do niniejszego zamówienia, tj.: co najmniej trzech usług polegających na 
pełnieniu funkcji inżyniera kontraktu/kierowania projektem infrastrukturalnym dotyczącym 
dziedzictwa kulturowego o wartości co najmniej 500 tys. zł brutto każde.

5.2. Dysponują jednym Kierownikiem Projektu, posiadającym następujące kwalifikacje zawodowe i 
doświadczenie:

- wykształcenie wyższe techniczne, ekonomiczne lub prawne, minimum 3 letnie doświadczenie przy 
zarządzaniu inwestycjami/projektami jako Inżynier kontraktu/ kierownik Projektu, w ramach co 
najmniej trzech zadań infrastrukturalnych dotyczących dziedzictwa kulturowego, o wartości co 
najmniej 500 tys. zł. brutto każde.

5.3. Dysponują jednym Specjalistą ds. finansów i rozliczeń oraz zarządzania ryzykiem, posiadającym 
następujące kwalifikacje zawodowe i doświadczenie:
- wykształcenie wyższe, minimum 3 letnie doświadczenie zawodowe w zakresie finansów i rozliczeń 
przy przynajmniej trzech zakończonych projektach o wartości robót  minimum 500 tys.  zł brutto 
każde.

5.4. Dysponują jednym Inspektorem nadzoru w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, 
posiadającym następujące kwalifikacje zawodowe i doświadczenie:
- minimum 5-letnia praktyka zawodowa w pełnieniu funkcji Kierownika Budowy lub jako Inspektor 
Nadzoru, przy co najmniej 5 inwestycjach dotyczących remontu obiektu wpisanego do rejestru 
zabytków



- uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, zgodnie z ustawą z 
dnia 07 lipca 1994r Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz. U.z 2016 r., poz. 290 z późn. zm.) do 
kierowania, nadzorowania i kontrolowania robót w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub
odpowiadające im ważne uprawnienia w specjalności konstrukcyjno-budowlanej,
które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów przed 01.01.1995r.,
- należący do właściwej izby samorządu zawodowego.

5.5. Dysponują jednym Inspektorem nadzoru w specjalności ,inżynieryjno-instalacyjnej,   w zakresie 
sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych 
posiadającym następujące kwalifikacje zawodowe i doświadczenie:
- minimum 5-letnia praktyka zawodowa w pełnieniu funkcji Kierownika Budowy lub jako Inspektor 
Nadzoru, przy co najmniej 5 inwestycjach dotyczących remontu obiektu wpisanego do rejestru 
zabytków
- uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, zgodnie z ustawą z 
dnia 07 lipca 1994r Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz. U.z 2016 r., poz. 290 z późn. zm.) do 
kierowania, nadzorowania i kontrolowania robót w specjalności sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, 
wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub odpowiadające im ważne 
uprawnienia w specjalności sieci wentylacyjnych, które zostały wydane na podstawie wcześniej 
obowiązujących przepisów przed 01.01.1995r., - należący do właściwej izby samorządu 
zawodowego.

5.6. Dysponują jednym Inspektorem nadzoru w specjalności ,inżynieryjno-instalacyjnej,   w zakresie 
sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych posiadającym następujące 
kwalifikacje zawodowe i doświadczenie:
- minimum 5-letnia praktyka zawodowa w pełnieniu funkcji Kierownika Budowy lub jako Inspektor 
Nadzoru, przy co najmniej 5 inwestycjach dotyczących remontu obiektu wpisanego do rejestru 
zabytków
- uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, zgodnie z ustawą z 
dnia 07 lipca 1994r Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz. U.z 2016 r., poz. 290 z późn. zm.) do 
kierowania, nadzorowania i kontrolowania robót w specjalności sieci, instalacji i urządzeń 
elektrycznych i elektroenergetycznych lub odpowiadające im ważne uprawnienia w specjalności sieci 
elektrycznych i elektroenergetycznych, które zostały wydane na podstawie wcześniej 
obowiązujących przepisów przed 01.01.1995r., - należący do właściwej izby samorządu 
zawodowego.

5.7. Dysponują jednym Inspektorem nadzoru - Specjalistą ds.  prac konserwatorskich posiadającym 
tytuł zawodowy magistra  uzyskany po ukończeniu wyższych studiów w zakresie konserwacji 
zabytków  oraz  po odbyciu po ukończeniu tych studiów co najmniej 12-miesięcznej praktyki 
zawodowej  w zakresie konserwacji i badania zabytków.

5.8. Dysponują Specjalistą ds. zamówień publicznych, posiadającym następujące kwalifikacje 
zawodowe i doświadczenie:
- wykształcenie wyższe prawnicze lub ekonomiczne,
- minimum 5 letnie doświadczenie zawodowe w wykonywaniu czynności związanych z realizacją 
procedur wynikających ze stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

Zamawiający dopuszcza łączenie stanowisk.



Przedstawiona powyżej lista personelu nie jest wyczerpująca i może zostać uzupełniona przez 
Wykonawcę. Lista powinna być traktowana jako minimalne wymagania Zamawiającego do 
należytego wypełnienia obowiązków Wykonawcy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za właściwy dobór zespołu specjalistów.

5.9. Posiadają ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę minimum 500 000,00 zł.

5.10. Wykonawca nie może być w żaden sposób powiązany z Zamawiającym osobowo lub 
kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między 
Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego 
lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem 
procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na: 
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, 
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii 
prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w 
stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia
spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

- w celu potwierdzenia warunków w  pkt 5.1 – wykaz wykonywanych usług wraz z podaniem ich 
wartości, przedmiotu, dat i podmiotów, na rzecz których usługi są lub zostały wykonane wraz z 
dowodem należytego wykonywania usługi;

-  w celu potwierdzenia warunku w  pkt 5.2-5.8 – oświadczenie Wykonawcy;

- w celu potwierdzenia warunku 5.9 - polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, 
że Wykonawca posiada ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 
działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę minimum 500 000,00 zł.
Wykonawca wraz z polisą lub innym dokumentem potwierdzającym wymagane przez 
Zamawiającego ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, zobowiązany jest wykazać opłacenie 
składek związanych z ubezpieczeniem poprzez dołączenie dowodu opłaty, o ile nie wynika to z samej 
polisy lub innego dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie.

Ponadto Wykonawca wraz z ofertą winien dostarczyć:

- odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, 
jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,

- zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie
zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu
składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z
właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi
odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie



lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
właściwego organu;

- zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że
Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,
wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny
dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie 
spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

6. Opis sposobu przygotowania ofert.

6.1. Ofertę należy złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do zapytania 
ofertowego.

6.2. Do oferty dołączyć należy wymagane postanowieniami zapytania ofertowego dokumenty i 
załączniki.
6.3. Ofertę oraz wszystkie wymagane załączniki podpisują osoby uprawnione do reprezentowania
Wykonawcy (zgodnie ze sposobem reprezentacji Wykonawcy określonym w rejestrze lub innym
dokumencie) lub inne działające na podstawie pełnomocnictwa podpisanego przez takie osoby.

6.4. Jeżeli oferta jest ofertą wspólną, to w miejscu „Wykonawca” ujawnić należy wszystkich
Wykonawców składających ofertę wspólną oraz ustanowionego pełnomocnika.

6.5. Złożone na dokumentach parafy należy dodatkowo opatrzyć pieczątką identyfikującą osobę lub
czytelnie napisanym imieniem i nazwiskiem.

6.6. Załączniki składane w formie kopii należy potwierdzić „za zgodność z oryginałem” na każdej
zadrukowanej stronie dokumentu.

6.7. Poprawki w ofercie muszą być czytelne i parafowane przez osoby podpisujące ofertę.

6.8. Z ofertą należy złożyć oświadczenia i dokumenty służące potwierdzeniu spełnienia warunków 
udziału w postępowaniu oraz pozostałe dokumenty wymagane przez Zamawiającego wymienione w 
pkt. 5.

6.9. Dokumenty zawierające informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, należy wydzielić i odpowiednio oznaczyć.

6.10. Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystym, zamkniętym opakowaniu zaadresowanym do
Zamawiającego, opatrzonym nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy i dodatkowo oznakowanym: 
„Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla Projektu pn. „Zwiększenie atrakcyjności Teatru Polskiego 
w Bielsku-Białej poprzez przeprowadzenie niezbędnych prac renowacyjnych oraz rozszerzenie 
bieżącej oferty edukacyjno – kulturalnej.” - oferta”. Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za złe 
skierowanie przesyłki i jej przedterminowe otwarcie w przypadku nie dokonania zalecanego 
oznakowania.



6.11. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać ofertę przed upływem terminu składania 
ofert. Powiadomienie musi być oznaczone i opisane „zmiana” lub wycofanie”.

6.12. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych oraz wariantowych.

6.13. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z prośbą o wyjaśnienie treści Zapytania 
ofertowego kierując ją wyłącznie na adres: danuta.ciesla@teatr.bielsko.pl do dnia 29.03.2018 r. 
Zamawiający upubliczni odpowiedzi na wszystkie zadane pytania w dniu 30.03.2018 r. w taki sam 
sposób w jaki zostało upublicznione zapytanie ofertowe.

7. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

7.1.  Oferty powinny być złożone w terminie do 04.04.2018 r., do godziny 10:00 w budynku 
administracyjnym Zamawiającego:  Teatr Polski, ul. Kołłątaja 4, 43-300 Bielsko-Biała, I piętro 
(sekretariat).

7.2. Otwarcie ofert nastąpi 04.04.2018 r. o godz. 11.00  budynku administracyjnym Zamawiającego: 
Teatr Polski, ul. Kołłątaja 4, 43-300 Bielsko-Biała, I piętro  (sekretariat).

7.3. Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone Wykonawcom niezwłocznie, bez otwierania.

8. Opis sposobu obliczenia ceny.

8.1. Podana w ofercie cena musi być wyrażona w złotych polskich (PLN).

8.2. Cena oferty jest kwotą ryczałtową i musi zawierać wszystkie koszty związane z należytym
wykonaniem zamówienia.

8.3. Wykonawca zobowiązany jest na etapie przygotowywania oferty zebrać wszelkie informacje 
konieczne do rzetelnego ustalenia ceny - Zamawiający nie przewiduje żadnych innych płatności 
ponad ustaloną w ofercie cenę.

8.4. Cena nie podlega waloryzacji.

8.5. W przypadku, gdy sprzedaż Wykonawcy zwolniona jest od podatku VAT na podst. art. 113 ust. I 
lub 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r. poz. 710 ze zm.)
Wykonawca określa w ofercie tylko wynagrodzenie brutto (ze stosowną adnotacją o zwolnieniu i
podstawą zwolnienia). Jeżeli Wykonawca utraci prawo do zwolnienia od podatku, w wynagrodzeniu
ustalonym w ofercie zawarty zostanie podatek VAT.

9. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z 
podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

9.1. Ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu Zamawiający
wybierze w oparciu o następujące kryteria o następujących wagach:

- cena (brutto) - 60% (maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta za kryterium:



60 punktów)

- doświadczenie Kierownika Projektu - 40% (maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać
oferta za kryterium: 40 punktów).

9.2 Ocena oferty odbywać będzie się w następujący sposób:

ilość punktów przyznanych ofercie = X1 *60 pkt + X2 *40 pkt
gdzie:
X1 - liczba punktów przyznawana w kryterium „Cena”.
X2 - liczba punktów przyznawana w kryterium „Doświadczenie Kierownika  Projektu”

Sposób obliczenia X1:
X1 = cena brutto oferty najtańszej / cena brutto badanej oferty

Sposób obliczenia X2:
X2 liczba punktów uzyskanych w badanej ofercie / najwyższa liczba punktów uzyskanych wśród
złożonych ofert.

W kryterium „Doświadczenie Kierownika Projektu” Zamawiający dla osoby wskazanej do
pełnienia funkcji Kierownika Projektu, przyzna:

  0 pkt – 3 projekty (wymagane jako warunek udziału)
10 pkt – 4 projekty
15 pkt – 5 projektów
20 pkt – 6 projektów
25 pkt – 7 projektów
30 pkt – 8 projektów
35 pkt – 9 projektów
40 pkt – 10 i więcej projektów

9.3 Zamawiający informuje, że jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania
u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług,
Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i
usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, 
ma obowiązek poinformować Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania
u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których 
dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez
kwoty podatku.

9.4 Zamawiający w trakcie oceny ofert może wezwać Wykonawców, którzy w określonym w 
Zapytaniu ofertowym terminie nie złożyli wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń lub 
dokumentów lub którzy złożyli wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty 
zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia wyznaczając 
1-dniowy termin na ich uzupełnienie. Zamawiający jest uprawniony do odrzucenia oferty w sytuacji, 
gdy Wykonawca nie złoży wyjaśnień lub nie uzupełni braków w wyznaczonym 1-dniowym terminie.



10. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana powiadomiony zostanie o sposobie i terminie 
zawarcia umowy. 

Integralną część zapytania ofertowego stanowią następujące załączniki:

1. Szczegółowy zakres obowiązków Inżyniera Kontraktu.
2. Formularz oferty.
3. Wzór wykazu wykonywanych usług.
4. Wzór oświadczenia Wykonawcy dotyczącego spełnienia warunków zawartych w pkt 5.2-5.8
5. Wzór umowy.
6. Program Funkcjonalno-Użytkowy prac remontowych na Dużej i Małej scenie Teatru Polskiego
    w Bielsku-Białej.


