
 

ZAPYTANIE OFERTOWE  

nr 162/2018 

 

 

Szanowni Państwo, 

 

BGK Nieruchomości S.A. 

ul. Przeskok 2, 00-032 Warszawa 

działając w imieniu i na rzecz1 

FSMnW Warszawa 4 Sp. z o.o. 

ul. Przeskok 2, 00-032 Warszawa 

KRS: 0000725398, NIP: 5252746167, REGON: 369888175 

zwanym dalej „Zamawiającym”, zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty dotyczącej 

sporządzenia projektu budowlanego podziału lokali użytkowych ozn. U1 i U2 wraz z instalacjami 

wewnętrznymi,  w budynku przy ul. Przy Agorze 26 w Warszawie, (dalej „Postępowanie zakupowe” 

lub „Postępowanie”), z uwzględnieniem poniższych wymagań. 

 

1. ROZDZIAŁ 1 - INFORMACJE O POSTĘPOWANIU ZAKUPOWYM 

1. Postępowanie prowadzone jest na podstawie przepisów wewnętrznych Zamawiającego. 

2. Niniejsze Postępowanie nie podlega przepisom ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2017 

poz. 1579, 2018). 

3. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. Wszelkie oświadczenia, zawiadomienia i inne 

dokumenty należy składać w Postępowaniu w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku 

obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski. Umowa zostanie sporządzona  

w języku polskim. 

4. Zamawiający ma prawo do zamknięcia Postępowania na każdym jego etapie bez podania 

przyczyny. Oferentom nie przysługują żadne roszczenia z tytułu zamknięcia Postępowania. 

5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania zmian lub odwołania warunków zawartych  

w niniejszym Zapytaniu ofertowym. W przypadku wprowadzenia zmian Zamawiający przekaże 

                                                           
1 Pozostawić i uzupełnić tylko w przypadku, gdy BGKN dokonuje zakupu na rzecz SPV 



 2 / 17 

informację o zmianach wszystkim Oferentom zaproszonym do złożenia oferty. Każda zmiana staje 

się wiążąca od chwili przekazania informacji o jej dokonaniu. 

6. Oferent, którego oferta zostanie wybrana w Postępowaniu, jest zobowiązany do podpisania 

umowy na warunkach określonych w ofercie, zgodnie z przekazanym przez Zamawiającego 

odpowiednio Wzorem Umowy albo Istotnymi postanowieniami umowy, w miejscu i terminie 

wyznaczonym przez Zamawiającego, pod rygorem utraty wadium (jeśli było wymagane). 

7. O udzielenie zamówienia Oferenci nie mogą się ubiegać wspólnie.  

 

2. ROZDZIAŁ 2 - OPIS PRZEDMIOTU ZAKUPU 

1. Przedmiotem zamówienia jest projekt budowlany podziału lokali użytkowych ozn. jako U1 i U2                  

w budynku ul. Przy Agorze 26 w Warszawie wraz z rozdziałem instalacji wewnętrznych oraz 

wszystkimi niezbędnymi uzgodnieniami, wymaganymi przepisami odrębnymi, w podziale na                      

2 zadania: 

Zadanie 1 – Podział lokalu ozn. U1 o pow. użytkowej 141,62 m2, na dwa odrębne lokale 

użytkowe  

Zadanie 2 – Podział lokalu ozn. U2 o pow. użytkowej 172,31 m2, na dwa odrębne lokale 

użytkowe 

Dla każdego z Zadań zakres zamówienia jest jednakowy. 

2. Oferent może złożyć ofertę na 1 lub więcej zadań. Zamawiający dopuszcza składanie ofert 

częściowych ale nie dopuszcza składania ofert wariantowych.  

3. Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia objętego Postępowaniem zostały 

określone w Załączniku nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego .  

4. Zamawiający wymaga realizacji przedmiotu zamówienia na warunkach szczegółowo określonych 

we Wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 4 do niniejszego Zapytania ofertowego. 

5. Zamawiający zaleca dokonanie wizji lokalnej, jeśli wymaga tego przedmiot zamówienia, po 

uprzednim telefonicznym ustaleniu terminu i godziny z osoba wskazaną w rozdziale 10. 

 

3. ROZDZIAŁ 3 - TERMIN REALIZACJI ZAKUPU 

1. Termin realizacji zamówienia ustanawia się od dnia zawarcia umowy przez okres 21 dni 

kalendarzowych 

 

4. ROZDZIAŁ 4 - WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ WYMAGANE 

DOKUMENTY NA POTWIERDZENIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW (jeśli są 

wymagane) 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy spełniają poniższe warunki:  

1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności - działalność  

prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga specjalnych uprawnień. 

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca 
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zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Ocena spełniania powyższego warunku 

prowadzona będzie na podstawie oświadczenia w Formularzu oferty formalno-merytorycznej;  

 

2) posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonywania zamówienia; 

  

3) dysponują osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia, tj. dysponują osobami 

posiadającymi uprawnienia budowlane w odpowiednich specjalnościach, wpisanymi na listę 

członków właściwej izby samorządu zawodowego;   

2. Na potwierdzenie spełniania warunków, o których mowa w ust. 1 Oferenci zobowiązani są złożyć 

następujące dokumenty: 

1) Oświadczenie o dysponowaniu osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia, 

zawarte w formularzu oferty formalno-merytorycznej 

3. Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w Postępowaniu na podstawie dokumentów 

załączonych do oferty metodą warunku spełnia/nie spełnia. Oferenci, którzy nie wykażą 

spełnienia warunków udziału w Postępowaniu, podlegać będą wykluczeniu z udziału  

w Postępowaniu.  

4. O udzielnie zamówienia mogą się ubiegać Oferenci, którzy nie zostaną wykluczeni z Postępowania. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do wykluczenia z Postępowania Oferenta w następujących 

okolicznościach: 

1) został wpisany na listę niedozwolonych Oferentów, stosownie do § 6 Procedury dokonywania 

zakupów przez BGK Nieruchomości S.A. („Procedura”), 

2) nie złożył wymaganych dokumentów, oświadczeń lub nie spełnili innych wymagań 

określonych w Zapytaniu ofertowym i nie uzupełnili lub nie wyjaśnili na wezwanie 

Zamawiającego dokumentów w wymaganym terminie, 

3) złożył nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego Postępowania 

zakupowego, 

4) wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem Postępowania zakupowego 

(z wyłączeniem czynności wykonywanych podczas RFI) lub posługiwali się w celu 

sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział 

tych Oferentów w Postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji, 

5) nie wnieśli wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą lub nie zgodzili się 

na przedłużenie okresu związania ofertą, jeżeli wadium było wymagane. 

5. Zamawiający odrzuci ofertę w przypadku, gdy:  

1) jest ona niezgodna z wymaganym przez Zamawiającego opisem przedmiotu zamówienia, 

2) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,  

3) zawiera ona błędy w obliczeniu ceny, których nie można poprawić zgodnie z § 11 Procedury, 

4) Oferent w terminie 3 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie wyraził zgody na 

poprawienie omyłki polegającej na niezgodności treści oferty z wymaganiami 

Zamawiającego,  

5) została ona złożona po terminie, 

6) została złożona przez Oferenta niezaproszonego do składania ofert, 
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7) jej przyjęcie naruszałoby bezpieczeństwo publiczne lub istotny interes bezpieczeństwa 

Zamawiającego.  

6. Jeśli w ofercie występują wątpliwości lub braki formalne lub w przypadku potrzeby wyjaśnienia 

wątpliwości co do zakresu merytorycznego złożonej oferty, Zamawiający ma prawo wezwania 

Oferenta do uzupełnienia lub złożenia wyjaśnień lub dokumentów w wyznaczonym terminie.  

7. Zamawiający powiadomi Oferenta o odrzuceniu jego oferty. 

 

5. ROZDZIAŁ 5 - KRYTERIA OCENY OFERT 

1. Kryteria oceny ofert: 

 cena - 70 % 

 Termin realizacji (do 14 dni kalendarzowych) - 30% 

Kryteria oceny ofert:  

1) Cena brutto (C) - waga 70%, maksymalnie 70 pkt  
Punkty w niniejszym kryterium przyznane zostaną wg następującego wzoru:  
W przypadku kryterium „Cena” oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku 
ilość punktów wynikającą z działania:  
C = Cmin/Ci x 70  
gdzie:  
C - ilość punktów jakie otrzyma oferta ”i” za kryterium „Cena”  
C min - najniższa cena spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert ;  
Ci - cena oferty badanej  
 
2) termin realizacji projektu (do 14 dni kalendarzowych) – waga 30%, 30 pkt  
 

2. Punkty uzyskane przez ofertę w etapie oceny ofert zostaną do siebie dodane.  

3. Do negocjacji dopuszczonych zostanie co najmniej 2 Oferentów (co najmniej 2 Oferentów), którzy 

spełniają wszystkie kryteria formalne i merytoryczne oraz otrzymali najwyższą liczbę punktów, 

chyba że spełniających warunki jest mniej niż 2 Oferentów. 

4. Zamawiający planuje przeprowadzenie jednego etapu negocjacji.  

5. W toku negocjacji Oferenci przedstawiają oferty ostateczne.  

6. W przypadku braku możliwości wybrania oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub  

więcej ofert będzie przedstawiało taki sam bilans ww. kryteriów oceny, Zamawiający spośród tych 

ofert wybierze ofertę z niższą ceną. 

 

6. ROZDZIAŁ 6 - ZASADY SKŁADANIA OFERT I PRZEKAZANIA HASŁA DO CZĘŚCI 

HANDLOWEJ OFERTY 

1. Oferty należy złożyć do dnia 15.06.2018 do godziny 12.00, w formie o której mowa                                            

w ust. 3 poniżej. 

2. Oferent pozostaje związany ofertą przez 30 dni, licząc od dnia upływu terminu składania ofert 

określonego w ust. 1. 
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3. Ofertę należy złożyć w formie: 

1) elektronicznej drogą e-mail (w postaci skanu podpisanych dokumentów) na adres: 

patrycja.bebas@bgkn.pl 

4. Oferent składa ofertę w formie dwóch odrębnych dokumentów:  

1) części formalno-merytorycznej  i  

2) części handlowej.  

5. Część handlowa oferty powinna być zabezpieczona hasłem. Oferent przesyła hasło do części 

handlowej oferty niezwłocznie po terminie złożenia ofert wskazanym w ust. 1 na adres: 

patrycja.bebas@bgkn.pl. 

6. Oferta formalno-merytoryczna powinna zostać złożona zgodnie z formularzem, stanowiącym 

Załącznik nr 2 do niniejszego Zapytania ofertowego oraz powinna zawierać: 

1) oświadczenie Oferenta o: 

a) braku otwarcia w stosunku do Oferenta likwidacji, braku w zatwierdzonym przez sąd 

układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym przewidzenia zaspokojenie wierzycieli przez 

likwidację majątku Oferenta lub nie zasądzeniu przez sąd likwidacji majątku Oferenta w 

trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. poz. 

978, z późn. zm.), braku ogłoszenia upadłości, z wyjątkiem Oferenta, który po ogłoszeniu 

upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie 

przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd 

zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - 

Prawo upadłościowe (Dz.U. z 2015 r. poz. 233, z późn. zm.),  

b) akceptacji Wzoru umowy albo Istotnych postanowień umowy,  

c) przyjęciu terminu związania ofertą,  

2) dokument rejestrowy, w szczególności w celu wykazania umocowana osób podpisujących 

ofertę do reprezentacji Oferenta. Jeżeli ofertę podpisują inne osoby niż wskazane w 

dokumencie rejestrowym, do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo (oryginał lub notarialny 

odpis).  

7. Oferta handlowa powinna zawierać: 

1) Formularz cenowy, zgodnie z Załącznikiem nr 3 do Zapytania ofertowego. 

8. Oferta powinna być podpisana przez umocowanego/ych prawnie przedstawiciela/i Oferenta, 

upoważnionego/ych do podejmowania zobowiązań w jego imieniu, zgodnie z wpisem do 

reprezentacji w stosownym dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym 

lub z udzielonym pełnomocnictwem. W przypadku Oferentów wspólnie ubiegających się o 

zamówienie oferta musi być podpisana przez każdego z Oferentów wspólnie ubiegających się o 

udzielenie zamówienia lub ustanowionego pełnomocnika. 

9. Oferent może złożyć wyłącznie jedną ofertę. Złożenie więcej niż jednej oferty spowoduje 

odrzucenie wszystkich ofert  złożonych przez Oferenta.  

10. Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych ale nie dopuszcza ofert 

wariantowych. 

11. Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i przedłożeniem swojej oferty. 

Zamawiający w żadnym wypadku nie odpowiada i nie może być pociągnięty  

do odpowiedzialności z tytułu tych kosztów, niezależnie od przebiegu czy wyniku Postępowania. 
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7. ROZDZIAŁ 7 - WARUNKI PŁATNOŚCI 

1. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zaliczki na poczet realizacji przedmiotu 

niniejszego Zapytania ofertowego. 

2. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zamówienia będzie płatne na podstawie faktury, 

wystawionej zgodnie z obowiązującymi przepisami, przelewem na rachunek bankowy Oferenta, 

w terminie 30 dni od daty wystawienia prawidłowej faktury. 

3. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

 

8. ROZDZIAŁ 8 - INFORMACJE NA TEMAT WADIUM (jeśli wymagane)  

1. Wadium nie jest wymagane  

 

9. ROZDZIAŁ 9 - UDZIELANIE WYJAŚNIEŃ DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO 

1. Zamawiający udziela wyjaśnień treści Zapytania ofertowego, jeżeli prośba o udzielenie wyjaśnień 

wpłynęła nie później, niż do końca dnia 12.06.2018r. Jeżeli prośba taka wpłynęła w terminie 

późniejszym albo dotyczy udzielonych już wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień, albo 

pozostawić wniosek bez rozpoznania.  

2. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje do wiadomości wszystkich 

Oferentów, którzy biorą udział w Postepowaniu, bez wskazywania autora pytania.   

3. Zamawiający, w uzasadnionych przypadkach, w każdym czasie przed upływem terminu składania 

ofert, może zmienić treść Zapytania ofertowego oraz przedłużyć termin składania ofert. W 

przypadku dokonania takich zmian, Zamawiający niezwłocznie informuje Oferentów, którzy biorą 

udział w Postępowaniu.     

 

10. ROZDZIAŁ 10 - DANE KONTAKTOWE KUPCA ODPOWIEDZIALNEGO ZA 

POSTĘPOWANIE 

1. Osobą uprawnioną ze strony Zamawiającego do kontaktu z Oferentami jest Pani Patrycja Bębas, 

e-mail: patrycja.bebas@bgkn.pl, tel. 506 146 698. w godz. 8.00 – 16.00 (pn. – pt.).  

 

11. ROZDZIAŁ 11 - INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI LUB BRAKU MOŻLIWOŚCI 

POLEGANIA NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW 

1. Oferent nie może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych 

do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od 

charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków.  

12. ROZDZIAŁ 12 - PODWYKONAWCY  

1. Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia części zamówienia do wykonania przez 

podwykonawców. 
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2. Jeżeli Oferent zamierza korzystać z podwykonawców zobowiązany jest do  wskazania: 

a) listy podwykonawców (zawierającej nazwę podwykonawców), 

b) zakresu  prac podzlecanych podwykonawcom. 

3. Oferent odpowiada za działania i zaniechania swoich Podwykonawców w takim samym zakresie 

jak za własne działania i zaniechania. 

 

13. ROZDZIAŁ 13 - POUFNOŚC INFORMACJI 

Zamawiający i Oferent zobowiązują się do zachowania w tajemnicy wszelkich poufnych informacji 

uzyskanych w Postępowaniu oraz w trakcie realizacji zamówienia. Informacje te nie mogą być 

ujawnione osobom trzecim. 

 

14. ROZDZIAŁ 14 - ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY                             

I FORMA JEGO WNIESIENIA  

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.   

 

15. ROZDZIAŁ 15 - ZAŁĄCZNIKI  

Integralną część niniejszego Zapytania ofertowego stanowią poniższe Załączniki: 

1) Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia  

2) Załącznik nr 2 - Formularz oferty formalno-merytorycznej, 

3) Załącznik nr 3 - Formularz cenowy wchodzący w zakres części handlowej oferty,  

4) Załącznik nr 4 - Wzór umowy 

5) Załącznik nr 5 – Ankieta dla podmiotu przetwarzającego 

 

Z poważaniem 

 

Patrycja Bębas 
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Załącznik nr 1  

do Zapytania ofertowego nr 162/2018 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

Przedmiotem zamówienia jest kompletny projekt budowlany podziału lokali użytkowych ozn. U1                                

(na 2 odrębne lokale użytkowe) i U2 (na 2 odrębne lokale użytkowe) wraz z rozdziałem wszystkich 

instalacji wewnętrznych (wod.-kan, wentylacji mechanicznej, c.o. hydrantowej i elektrycznej, w tym 

wykonanie projektu odrębnej WLZ dla lokalu nowopowstałego, po podziale U1) oraz ze wszystkimi 

uzgodnieniami, wymaganymi odrębnymi przepisami,  w podziale na 2 zadania: 

Zadanie 1 – Podział lokalu ozn. U1 o pow. użytkowej 141,62 m2, na dwa odrębne lokale użytkowe  

Zadanie 2 – Podział lokalu ozn. U2 o pow. użytkowej 172,31 m2, na dwa odrębne lokale użytkowe 

Dla każdego z Zadań zakres zamówienia jest jednakowy. 

Projekt należy sporządzić w oparciu o obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa, stosując 

odpowiednio wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa                                       

i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 

budowlanego (Dz.U. 2012 poz. 462 z późn. zm.) 

Projekt winien być sporządzony w 4 egzemplarzach (w formie papierowej) oraz dodatkowo w wersji 

elektronicznej wraz z załączonym przedmiarem robót budowlanych, określonych w sporządzonym 

opracowaniu.  

 

 

 

 

Integralną część niniejszego załącznika stanowi część graficzna: 

1. Rzut lokalu U1 

2. Rzut lokalu U2 



 9 / 17 

 

Załącznik nr 2 

do Zapytania ofertowego nr 162/2018 

 

FORMULARZ OFERTY FORMALNO-MERYTORYCZNEJ 

……………………………… 

(pieczęć Oferenta) 

 

BGK Nieruchomości S.A.  

ul. Przeskok 2, 00-032 Warszawa 

 

W odpowiedzi na Zapytanie ofertowe dotyczące postępowania pn. „sporządzenie projektu budowlanego 

podziału lokali użytkowych ozn. U1 i U2 wraz z instalacjami wewnętrznymi,  w budynku przy ul. Przy 

Agorze 26 w Warszawie” (dalej „Postępowanie”), nr 162/2018 

My niżej podpisani: 

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

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

działając w imieniu i na rzecz: 

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

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

 (nazwa (firma) i dokładny adres Oferenta/Oferentów) 

Imię i nazwisko osoby wyznaczonej do kontaktu z Zamawiającym: …………………………………………………………. 

tel. ………………………… fax………………….… e-mail: ………………………….………….……………………. 

oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie i na zasadach szczegółowo określonych                                

w Zapytaniu ofertowym dot. Postępowania w terminie: 

……………………………dni kalendarzowych od podpisania umowy 

Nadto oświadczamy, że: 

1) zapoznaliśmy się z Zapytaniem ofertowym dot. Postępowania i uznajemy się za związanych 

określonymi w niej postanowieniami i zasadami Postępowania, 

2) jesteśmy związani ofertą przez okres wskazany przez Zamawiającego w Zapytaniu ofertowym,  
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3)  zapoznaliśmy się z Wzorem umowy / Istotnymi postanowieniami umowy3 i nie wnosimy w 

stosunku do niego żadnych uwag, a w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do 

podpisania umowy zgodnie z tym wzorem, w miejscu i terminie wyznaczonym przez 

Zamawiającego, 

4) zdobyliśmy informacje konieczne do właściwego wykonania zamówienia oraz zapoznaliśmy się z 

materiałami źródłowymi, 

5) mamy niezbędną wiedzę, doświadczenie, potencjał ekonomiczny, finansowy i techniczny oraz 

osoby zdolne do wykonania zamówienia, 

6) jesteśmy uprawnieni do występowania w obrocie prawnym zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

7) wobec reprezentowanego przez ze mnie/nas podmiotu nie zaistniała żadna ze wskazanych poniżej 

okoliczności, tj.: 

w stosunku do Oferenta otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie  

w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację 

majątku Oferenta lub sąd zarządził likwidację majątku Oferenta w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z 

dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. poz. 978, z późn. zm.) lub którego upadłość 

ogłoszono, z wyjątkiem Oferenta, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony 

prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez 

likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku  

w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz.U. z 2015 r. poz. 

233, z późn. zm.), 

Jeśli zaistniała któraś z wymienionych w niniejszym pkt przesłanek, Oferent zobowiązany jest 

wykreślić treść niniejszego pkt i wskazać w uwagach poniżej, która przesłanka zachodzi wobec 

niego. 

Uwagi: …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ZAŁĄCZNIKAMI do niniejszej oferty są: 

1) .................................................................................................... 

2) .................................................................................................... 

3) .................................................................................................... 

4) .................................................................................................... 

 

Oferta zawiera ______ ponumerowanych stron. 

 

      _____________________dn. ________________ 

 

__________________________________ ____________________________________________ 

/pieczęć Oferenta/ /czytelny podpis i pieczęć osoby  umocowanej 

do dokonywania  czynności w imieniu Oferenta  

                                                           
3 Pozostawić odpowiednio. 
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       Załącznik nr 3  

do Zapytania ofertowego nr 162/2018 

 

FORMULARZ OFERTY HANDLOWEJ (FORMULARZ CENOWY) 

 

……………………………… 

(pieczęć Oferenta) 

 

BGK Nieruchomości S.A.  

ul. Przeskok 2, 00-032 Warszawa 

 

W odpowiedzi na Zapytanie ofertowe dotyczące postępowania pn. „sporządzenie projektu 

budowlanego podziału lokali użytkowych ozn. U1 i U2 wraz z instalacjami wewnętrznymi,                                   

w budynku przy ul. Przy Agorze 26 w Warszawie”(dalej „Postępowanie”), nr 162/2018 

 

My niżej podpisani: 

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

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

działając w imieniu i na rzecz: 

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

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

(nazwa (firma) i dokładny adres Oferenta/Oferentów) 

(w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy i dokładne adresy 

wszystkich podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia) 

tel. ………………………… fax………………….… e-mail do korespondencji: 

………………………….………….……………………. 

 

zgodnie z wymogami określonymi w Zapytaniu ofertowym, oferujemy cenę zgodnie z wypełnioną 

poniżej tabela cenową: 

 

1) Zadanie 1 . Podział lokalu ozn. U1 o pow. użytkowej 141,62 m2, na dwa odrębne lokale użytkowe 

netto: ................................................................................... zł  

słownie netto : ......................................................................... 

podatek VAT ......% tj. ............. zł  

brutto: ................................................................................ zł  

słownie brutto: ......................................................................  

 

2)Zadanie 2 – Podział lokalu ozn. U2 o pow. użytkowej 172,31 m2, na dwa odrębne lokale użytkowe 

netto: ................................................................................... zł  

słownie netto : ......................................................................... 

podatek VAT ......% tj. ............. zł  

brutto: ................................................................................ zł  

słownie brutto: ......................................................................  
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RAZEM (SUMA POZ. 1 I 2) 

netto: ................................................................................... zł  

słownie netto : ......................................................................... 

podatek VAT ......% tj. ............. zł  

brutto: ................................................................................ zł  

słownie brutto: ......................................................................  

 

 

 
Kwoty należy podać w złotych polskich, do dwóch miejsc po przecinku, zaokrąglając zgodnie z zasadami rachunkowymi. 

 

W powyższych cenach zawarto wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, wynikające wprost 

ze specyfiki przedmiotu zamówienia, jak również nie ujęte w opisie przedmiotu zamówienia OBJĘTEGO 

Postępowaniem, a niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia. 

_____________________dn. ________________ 

 

 

__________________________________ ____________________________________________ 

/pieczęć Oferenta/ /czytelny podpis i pieczęć osoby  umocowanej 

do dokonywania  czynności w imieniu Oferenta 
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Załącznik nr 4  

do Zapytania ofertowego nr 162/2018 

WZÓR UMOWY 

UMOWA 

zwarta w dniu ……….  roku, pomiędzy 

FSMnW Warszawa 4 Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (00-032), przy ul. Przeskok 2, wpisaną do 

rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. 

Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS: 0000725398, NIP: 5252746167, 

REGON: 369888175, kapitał zakładowy w wysokości 34  197 000 zł, reprezentowanym przez: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 (zwanym dalej „Zamawiającym”) 

a 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

reprezentowanym przez: 

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

(zwanym dalej „Wykonawcą”).  

zwanymi dalej łącznie „Stronami” lub oddzielnie „Strona” 

o treści następującej: 

§ 1 Przedmiot Umowy 

1. Zamawiający zleca, Wykonawca zobowiązuje się wykonać kompleksowo i dostarczyć 

zamawiającemu: projekt budowlany podziału lokalu użytkowego ozn……….., wraz                                        

z instalacjami wewnętrznymi i przedmiarem zaprojektowanych robót budowlanych,                                

w budynku  ul. Przy Agorze 26 w Warszawie, w ilości 4 egz. w formie papierowej oraz 1 egz.                           

w formie elektronicznej – w wersji edytowalnej w formacie dwg, doc, xls oraz w wersji 

nieedytowalnej w formacie PDF. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji i dostarczenia zamawiającemu przedmiotu zlecenia 

nie później niż do dnia……………………………… 

3. Wykonawca przy realizacji Przedmiotu umowy zobowiązany jest stosować zoptymalizowane 

rozwiązania ekonomiczne oraz uwzględniać współcześnie obowiązujące standardy techniczne, 

a ponadto zobowiązuje się wykonać Przedmiot Umowy zgodnie z:  

a) wiedzą techniczna i powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności 

zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994r.-Prawo budowalne (tj. Dz. U. z 2017r. poz. 1332 ze 

zm.) 
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b) wytycznymi Zleceniodawcy, chyba że ich uwzględnienie przyczyniłoby się do naruszenia 

istoty Przedmiotu umowy. 

4. Oferta Zleceniodawcy w przedmiocie, o którym mowa w ust. 1 powyżej, stanowi Załącznik nr 

1 do niniejszej Umowy. 

5. Za odbiór Przedmiotu umowy Strony uznają dostarczenie Zamawiającemu kompletnego 

przedmiotu umowy.  

6. Wykonawca zobowiązany jest na każdym etapie realizacji Umowy, a także już po zatwierdzeniu 

Przedmiotu umowy i odbiorze całości lub części Przedmiotu Umowy, na żądanie 

Zleceniodawcy w terminie przez niego wskazanym nie dłuższym niż 3 dni robocze, liczonym od 

dnia otrzymania od Zleceniodawcy takiego żądania, dokonywać, w ramach uzgodnionego 

wynagrodzenia określonego niniejszą Umową, wszelkich zmian, modyfikacji, poprawek                              

i uzupełnień Przedmiotu Umowy lub którejkolwiek jego części.  

9. Zleceniodawca ma prawo wprowadzić wykonawcę zastępczego, na koszt i ryzyko Wykonawcy 

w zakresie wynikającym z Umowy w całości lub w części, jeżeli Wykonawca nie realizuje prac 

zgodnie z Umową, w szczególności w przypadku opóźnień. 

 

§ 2 Wynagrodzenie 

1. Ryczałtowe wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu Umowy, o którym mowa                     

w § 1 ust. 1 oraz przeniesienie autorskich praw majątkowych i praw zależnych na każdym polu 

eksploatacji, wyniesie łącznie ………………..netto (słownie: …………………………….złotych). 

2. Wynagrodzenie netto, o którym mowa w ust. 1 zostanie powiększone o podatek od towarów 

i usług zgodny z obowiązującymi przepisami prawa (VAT). 

3. Wynagrodzenie płatne będzie za wykonanie Przedmiotu Umowy, po jego protokolarnym 

odebraniu przez Zleceniodawcę, w terminie 30 dni od daty otrzymania prawidłowo 

wystawionej faktury, doręczonej Zleceniodawcy, przelewem na rachunek bankowy 

Wykonawcy w niej wskazany. 

4. Jeżeli elementem Przedmiotu Umowy jest wykonanie dokumentacji, wypłata wynagrodzenia 

uzależniona jest od jej przekazania na rzecz Zleceniodawcy zarówno w formie elektronicznej 

jak i papierowej. 

5. Dokumentacja zostanie dostarczona do siedziby Zamawiającego. 

6. W przypadku wadliwości lub niezgodności z Umową faktury VAT, Zleceniodawca uprawniony 

jest do odesłania faktury VAT lub żądania jej uzupełnienia. Termin płatności będzie liczony 

wówczas od dnia doręczenia Zleceniodawcy prawidłowo wystawionej faktury VAT. 

 

§ 3 Prawo odstąpienia 

1. Zleceniodawca może, poza wypadkami wskazanymi w powszechnie obowiązujących 

przepisach prawa, odstąpić od niniejszej Umowy w razie opóźnienia Wykonawcy w realizacji 

każdej z czynności składających się na Przedmiot Umowy, w stosunku do terminów 

określonych w § 1 ust. 2 o termin 14 dni lub w wypadku niewykonywania bądź nienależytego 

wykonywania prac przez Wykonawcę ocenianych przez pryzmat wymagań określonych w § 1 

ust. 4 Umowy. 

2. Strony postanawiają, że w przypadku odstąpienia, Wykonawcy nie będzie przysługiwać 

roszczenie z tytułu utraconych zysków. 
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§4 Kary umowne 

1. Strony postanawiają, że formą odszkodowania z tytułu niewykonania lub nienależytego 

wykonania Przedmiotu umowy przez Wykonawcę, będą kary umowne w następujących 

wypadkach i wysokości: 

a) za opóźnienie w wykonaniu Przedmiotu umowy lub jego części, w wysokości 0,5% 

wynagrodzenia umownego określonego w § 2 ust. 1 należnego za każdy dzień opóźnienia 

w wykonaniu Umowy,  

b) za wadę Przedmiotu umowy, polegającą na wykonaniu niezgodnie z wymaganiami,                          

o których mowa w § 1 ust. 3, w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego określonego w 

§ 2 ust. 1, chyba, że w/w niezgodność była wcześniej pisemnie uzgodniona ze 

Zleceniodawcą, 

c) za opóźnienie w usunięciu wad Przedmiotu umowy w wysokości 0,5% wynagrodzenia 

umownego określonego w § 2 ust. 1 należnego za każdy dzień opóźnienia, licząc od daty 

uzgodnionego przez Zleceniodawcę i Wykonawcę terminu na usunięcie wad, 

d) za odstąpienie od Umowy przez Zleceniodawcę z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 

w wysokości 10% wynagrodzenia umownego określonego w § 2 ust. 1. 

2. Zleceniodawca niezależnie od postanowień Umowy zastrzega sobie prawo dochodzenia 

odszkodowania uzupełniającego do wysokości poniesionej szkody. 

3. Odpowiedzialność odszkodowawcza Zleceniodawcy wobec Wykonawcy za wszelkie szkody 

mogące powstać w związku z niniejszą Umową zostaje ograniczona do szkody wyrządzonej z 

winy umyślnej. 

4. Za zwłokę w zapłacie należnego Wykonawcy wynagrodzenia Wykonawca może naliczać 

odsetki ustawowe. 

5. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie wymagalnego roszczenia o zapłatę kar umownych z 

wynagrodzeniem, o którym mowa w  § 2 ust. 1. 

§ 5 Prawa autorskie 

1. Każdorazowo gdy na skutek realizacji Przedmiotu umowy przez Wykonawcę powstanie utwór 

w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych, 

Wykonawca przenosi niniejszym na Zleceniodawcę wszelkie autorskie prawa majątkowe oraz 

prawa zależne do tego utworu. Autorskie prawa majątkowe oraz prawa zależne przechodzą na 

Zleceniodawcę z chwilą wykonania i przekazania Przedmiotu umowy Zleceniodawcy. 

2. Zleceniodawca na zasadach określonych w ust. 1 nabywa nieograniczone w czasie i przestrzeni 

autorskie prawa majątkowe i prawa zależne do utworów, celem ich wykorzystania, w tym w 

szczególności do: 

a) utrwalanie utworu oraz jego części wszelkimi technikami; 

b) zwielokrotnianie utworu oraz jego części wszelkimi technikami; 

c) wprowadzanie utworu oraz jego części do pamięci komputera; 

d) tłumaczenie utworu na dowolne języki obce; 

e) obrót utworem (wprowadzanie do obrotu, użyczanie, najem, dzierżawa); 

f) rozpowszechnianie utworu w sposób inny niż publiczne wykonanie, wystawienie, 

wyświetlanie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne 

udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i 

czasie przez siebie wybranym. 

g) wyłącznego prawa zezwalania na wykonywanie praw zależnych w rozumieniu art. 46 

ustawy o Prawie autorskim i prawach pokrewnych do utworów zależnych, w szczególności 
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prawa zezwalania do korzystania, rozporządzania prawami zależnymi oraz wyłącznego 

prawa do zezwalania na rozpowszechnianie utworów zależnych.  

3. Zleceniodawca nabywa także własność egzemplarzy utworów, w tym plików elektronicznych i 

ich nośników z chwilą ich przekazania przez Wykonawcę. 

4. Wykonawca niniejszym udziela zgody i przenosi na Zleceniodawcę wyłączne prawo do 

udzielania zgód na wykonywanie praw zależnych do utworów zależnych (art. 46 ustawy prawo 

autorskie i prawa pokrewne) stworzonych na podstawie utworów, w szczególności ich 

adaptacji lub przeróbek.  

5. Wykonawca niniejszym oświadcza, że: 

a) wyraża zgodę na zmianę przez inne podmioty wskazane przez Zleceniobiorcę, treści lub 

formy utworów, 

b) wyraża zgodę na wykorzystanie utworów zgodnie z celem określonym w Umowie, a także 

ich zmiany poprzez zmianę treści lub formy, które nie będą stanowiły naruszenia 

przysługujących Wykonawcy osobistych praw autorskich i wykonawca zobowiązuje się nie 

wnosić z tego tytułu żadnych roszczeń, 

c) korzystanie z praw autorskich i praw zależnych w celach i zakresie wskazanym w Umowie, 

w tym także dokonywanie zmian i modyfikacji, nie będzie naruszać autorskich praw 

osobistych Wykonawcy. 

6. Wykonawca zobowiązuje się, że utwory w chwili przejścia na Zleceniodawcę autorskich praw 

majątkowych  i praw zależnych, nie będą obciążone żadnymi prawami ani roszczeniami osób 

trzecich. 

7. Wykonawca zobowiązany jest do zaspokojenia wszelkich roszczeń osób trzecich, kierowanych 

do Zleceniodawcy, w związku z naruszeniem praw osób trzecich do utworów, w szczególności 

autorskich praw majątkowych i praw zależnych. 

8. Strony niniejszym wyłączają stosowanie art. 55 ust. 3 i 4 ustawy prawo autorskie i prawa 

pokrewne.  

§ 6 Poufność 

1. W czasie obowiązywania Umowy jak również w okresie 3 lat po jej wykonaniu lub rozwiązaniu 

Wykonawca zobowiązuje się zachować poufność i nie ujawniać informacji poufnych bez 

uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego uzyskanej pod rygorem nieważności. Za informacje 

poufne uznaje się wszelkie informacje uzyskane przez jakąkolwiek ze Stron przy lub w związku 

z zawarciem lub wykonywaniem niniejszej Umowy. 

2. Informacje poufne mogą być ujawnione bez zgody Zamawiającego wyłącznie, gdy:  

1) jest to wymagane bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa i przez właściwy 

organ,  

2) jest to niezbędne dla wykonania, skontrolowania albo rozliczenia niniejszej Umowy. 

3. Informacje poufne stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 10 ust. 4 ustawy z dnia 

16 kwietnia 1993 roku o  zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 

z późn. zm.). 

4. Wykonawca zobowiązuje się, że podejmie działania niezbędne w celu zachowania poufności 

informacji poufnych w sposób analogiczny jak w niniejszej Umowie, a w szczególności poinformuje 

swoich pracowników, osoby wykonujące świadczenia na podstawie umów o cywilnoprawnym 

charakterze, lub wszelkie inne podmioty, które będą na jego rzecz wykonywać jakiekolwiek 

działania związane z Umową o obowiązku zachowania poufności w stosunku do informacji 
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poufnych, a także o tym, iż jakiekolwiek ujawnienie, upublicznienie lub wykorzystanie informacji 

poufnych niezgodne z art. 12.2 powyżej stanowić będzie naruszenie art. 11 ustawy z dnia 16 

kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i będzie podlegać odpowiedzialności 

karnej na podstawie art. 23 tej ustawy. 

 

§ 7 Postanowienia końcowe 

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia Umowy dokonywane będą w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności.  

2. W przypadku, gdyby niektóre z postanowień Umowy zostały uznane za nieważne, nie narusza 

to ważności innych postanowień Umowy. Nieważne postanowienie winno być zastąpione przez 

inne ważne postanowienie, które treścią odpowiada treści nieważnego postanowienia i w możliwie 

największym stopniu realizuje jego cel.  

3. Wszelka korespondencja pomiędzy Stronami związana z realizacją Umowy będzie kierowana 

w drodze korespondencji pocztowej listem poleconym na podane adresy lub za pośrednictwem 

korespondencji  e-mail na adresy: 

Zamawiający: ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Przyjmujący Zamówienie…………………………………………………………………………………………………………… 

4. Każda ze Stron zobowiązana jest powiadomić drugą Stronę na piśmie o zmianie adresów do 

korespondencji, o których mowa w ust. 3 powyżej. W razie jakiejkolwiek zmiany adresu, w razie 

gdy dana Strona nie poda swojego nowego adresu drugiej Stronie, wszelkie zawiadomienia 

przesłane na poprzedni adres będą uważane za należycie doręczone. 

5. Ewentualne spory wynikające z niniejszej umowy Strony rozstrzygać będą w drodze 

polubownej. W przypadku braku rozstrzygnięcia sporu w terminie 14 dni od dnia jego zaistnienia 

właściwy do jego rozstrzygania będzie sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby 

Zamawiającego. 

7. Umowa może być rozwiązana w drodze pisemnego porozumienia Stron. 

8. W kwestiach nieregulowanych niniejszą Umową zastosowanie mają przepisy kodeksu 

cywilnego i Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 

9. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron 

10. Integralną część niniejszej Umowy stanowi: 

Załącznik nr 1: Oferta Przyjmującego Zamówienie w przedmiocie Umowy. 

 

ZLECENIODAWCA                                                                                              WYKONAWCA 

 

________________________                                         ________________________             


