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ZAPROSZENIE  
 

do złożenia oferty cenowej w prowadzonym rozpoznaniu cenowym na wykonanie: 
„Inwentaryzacji budowlanej infrastruktury Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach:  

Postępowanie jest prowadzone w celu udzielenia zamówienia w rozpoznaniu cenowym na podstawie art. 4 
pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm. 

Upublicznienie postępowania odbywa się w zgodzie z wytycznymi Ministra Infrastruktury Rozwoju na lata 
2014-2020 w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 

Funduszu Spójności na lata 2014-2020 poprzez zamieszczenie zaproszenia na wskazanych poniżej stronach 
internetowych Zamawiającego i prowadzącego postępowanie. 

I. Zamawiający: 
 
Teatr im. Stefana Żeromskiego w Kielcach , 25-507 Kielce ul. Sienkiewicza 32 
Samorządowa instytucja kultury – teatr dramatyczny 
adres strony internetowej: www.bip.teatrzeromskiego.pl/ 
 
Prowadzący postępowanie: 
 
Kancelaria Prawna Jakóbik i Ziemba S. k. 
25-512 Kielce, ul. Warszawska 7 lok. 27A 
Tel.606-206-214 
Strona internetowa: www.kancelariajiz.pl  
e-mail: alojzy.jakobik@kancelariajiz.pl 
 
 
II. Przedmiot zamówienia : 
 
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie inwentaryzacji budowlanej infrastruktury Teatru im. Stefana 

Żeromskiego w Kielcach.  Teatr jest zabytkiem architektury późno-klasycystycznej z pierwszej połowy 
XIX wieku wpisany do rejestru zabytków decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z 9.04.1972r. 
pod numerem A.378. 
Wbudowany w latach 1877- 1878 według projektu Ksawerego Kowalskiego, zlokalizowany został w 
centrum miasta Kielce przy głównej ulicy Henryka Sienkiewicza. Obiekt położony jest w Kielcach na 
działce nr 214 całkowicie zabudowanej o łącznej powierzchni 2.295 m2. Powierzchnia zabudowana 
budynkami wynosi 1561 m2. pozostała powierzchnia to wyasfaltowany dziedziniec wewnętrzny. 
Powierzchnia użytkowa wynosi 4695 m2, kubatura 25347m3.  Budynki stanowią historyczny układ 
przestrzenny z  autentycznym XIX wieczny teatrem z dwoma scenami i widowniami oraz zapleczem 
teatralnym zlokalizowanym w trzech oficynach zgrupowanych wokół wewnętrznego dziedzińca. 

2. Inwentaryzacja obejmuje następujące budynki: 
1) Budynek główny Teatru  z dwoma scenami wraz z wyposażeniem technologicznym, dwoma 

widowniami, szatnią , pomieszczenia biurowe, pokoje gościnne, pomieszczenia piwniczne, itd. 
Inwentaryzacji architektoniczno-konserwatorskiej  podlegać będzie detal zabytkowego wystroju 
fasady budynku, przejazdu bramnego oraz reprezentacyjnych miejsc: sceny dużej wraz z salą 
widowiskową , foyer, klatki schodowej 
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2) Oficynę zachodnią mieszczącą  zaplecza sceny:  garderoby aktorskie, pracownie: elektryczną, 
akustyczną, fryzjerską, maszynistów sceny, rekwizytornie, pralnię teatralną, magazyny dekoracji 
scenicznych.  

3) Oficynę północną mieszczącą pracownie techniczne: stolarską, ślusarską, plastyczną , krawieckie, 
magazyn kostiumów, magazyny dekoracji i elementów inscenizacji spektakli oraz pokoje gościnne  
dla artystów angażowanych w spektaklach. 

4) Oficynę wschodnią mieszczącą  pokoje gościnne  dla artystów doangażowanych  oraz aktorów 
zatrudnionych w Teatrze   

5) Dziedziniec wewnętrzny wraz z usytuowanymi tu  instalacjami oraz windą towarową do 
przewożenia dekoracji scenicznych. 

 
3. Inwentaryzacja obejmuje następujące elementy: 

1) rzuty wszystkich kondygnacji budynków podziemnych i naziemnych, 
2) bilans powierzchni wszystkich kondygnacji, 
3) charakterystyczne przekroje poprzeczne, 
4) rzuty dachu, 
5) elewacje budynków, 
6) fundamenty budynku również pod względem zasolenia (zalecane jest wykonanie badań 

mykologicznych) 
7) pomiar wysokości poszczególnych budynków, 
8) rzuty kompleksu obiektów, 
9) naniesienie na rzutach: 

a) rozdzielnic elektrycznych, hydrantów, czujek pożarowych; 
b) wylotów kanałów wentylacyjnych;  
c) pionów instalacji CO;  

10) instalacji wodnej, kanalizacyjnej i hydrantowej,  
11) inwentaryzację rozdzielni elektrycznych w postaci schematów jednokreskowych,  
12) inwentaryzacje powierzchni całkowitej i użytkowej zajmowanej przez Teatr w m2, 
13)  inwentaryzacja ujawnionych konserwatorskich zachowanych elementów wraz z ich wykazaniem 

przez opracowanie rysunków pomiarowych detali architektonicznych (portale, obramienia okien, 
kolumny, balustrady itp.), przy czym inwentaryzacja pomiarowa musi również zawierać aktualne 
zdjęcia obiektu i jego fragmentów z odpowiednio opisanymi detalami, 

14) ocenę stanu technicznego budynków z uwzględnieniem przepisów: BHP, ppoż., 
15) inwentaryzacja infrastruktury technicznej poza budynkami do włączenia do sieci miejskich                                                                                                       

4. Poniżej dane techniczne  budynków Teatru im. Stefana Żeromskiego  w Kielcach do zinwentaryzowania  

przestawione w wersji tabelarycznej: 

    
 

Dane techniczne   Budynek 
Teatru [A] 

Oficyna 
Zachodnia 

[B] 

Oficyna 
Północna [C] 

Oficyna 
Wschodnia [D] 

Dziedziniec 
wewnętrzny 

 [E] 
 Rok budowy 1877- 1878 1877- 1878 przed 1911r. 

nadbudowa 
piętra 1958-
1962 

przed 1911r. około 1960r. 

 
Powierzchnia 
użytkowa: /m2/ 

 
3 131 

 
662 

 
664 

 
238 
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Kubatura: /m3/ 

 

 
17 880 

 
2834 

 
3 075 

 
1 558 

 

Liczba  
kondygnacji:  
 

 

7                                       
w tym:  

piwnice i 
poddasze 

5                                         
w tym:  

poddasze 

3 3  

 Inne : wysokość do 
gzymsu 

14,8     

 
5. Zamawiający zaleca dokonanie wizji lokalnej, która jest planowana na 14 lub 17 października 

2016 r. w godzinach od 10 – 15. Potwierdzenie udziału w wizji lokalnej należy złościć 
telefonicznie nr. 41/3446048 w. 28 , kom. 506111296 do Pana Jacka Pomarańskiego. 

UWAGA; Zamawiający jest w posiadaniu inwentaryzacji wymienionych obiektów z roku 1988 
Inwentaryzacja zostanie przekazana wybranemu wykonawcy w wersji elektronicznej. Wykorzystanie 
inwentaryzacji  nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności przewidzianej umową za wykonanie 
aktualnej inwentaryzacji w zakresie objętym zamówieniem. 
Przekazana inwentaryzacja stanowi materiał pomocniczy i jego użycie odbywa się na ryzyko 

Wykonawcy. 
II. Wspólny Słownik: CPV -  Główny przedmiot: 71240000-2 — usługi architektoniczne, inżynieryjne i 

planowania;  Dodatkowe przedmioty  71245000-7 — plany zatwierdzające, rysunki robocze i specyfikacje;  

71250000-5 — usługi architektoniczne, inżynieryjne i pomiarowe; 

III. Termin realizacji zamówienia: 30.12.2016 r.  Skrócenie terminu realizacji jest punktowane.  

IV. Opis sposobu przygotowania oferty 
Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania. 
Oferta powinna być: 
- opatrzona pieczątką firmową, 
- posiadać datę sporządzenia, 
- zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP, 
- podpisana czytelnie przez wykonawcę, 
- oferta musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, 
 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych  

 

V. Zdolności technicznej lub zawodowej wykonawcy 
a) wykonanych usług 
Na potwierdzenie należy złożyć: wykaz usług wykonanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu 
składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz  
z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, 
oraz załączyć dowody określające czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których 
mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były 
wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie 
uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy. 
 

Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca, wykaże, że w tym okresie wykonał minimum 
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jedną usługę, która obejmowała inwentaryzację infrastruktury budowlanej  budynku użyteczności publicznej 
na kwotę nie mniejszą niż 40 000,00 PLN brutto.  
Do wykazu należy załączyć dowody określające czy usługi te zostały wykonane w sposób należyty. 
 
 
VI. Miejsce oraz termin składania ofert 
1.  Oferta powinna być dostarczona osobiście lub przez operatora pocztowego do sekretariatu 

Zamawiającego  (decyduje data wpływu do Zamawiającego - do godz.13.00 w dniu 24.10.2016r.)                        
w zamkniętych kopertach oznaczonych : „Inwentaryzacja”  z napisem nie otwierać do dnia 24.10.2016 r. 
do godz. 13;00, Do oferty należy załączyć kserokopię, poświadczoną za zgodność z oryginałem 
aktualnego wypisu z rejestru przedsiębiorców lub zaświadczenia z ewidencji działalności gospodarczej,  

2.  Otwarcie ofert nastąpi dniu składania o godzinie godz. 13.30 
3. Wynik wyboru najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony na stronie internetowej pod adresem 

www.bip.teatrzeromskiego.pl/ 
4.  Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane, 
5.  Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę, 
6.  W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień 
     dotyczących treści złożonych ofert, 

 
VII. Ocena ofert 
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów: 
Cena ofertowa – 90%. (90 pkt) 
Liczba punktów = Cn/Cb x 90 

gdzie: 

 - Cn – najniższa cena spośród wszystkich ofert nie odrzuconych 

 - Cb – cena oferty badanej 

 - 90 wskaźnik stały 
Skrócenie terminu wykonania inwentaryzacji  
do 30.12.2016 r. – 0% (0 pkt) 
do 15.12.2016 r. – 10% (10 pkt) 
 
VIII. Dodatkowe informacje 
Dodatkowych informacji udziela Prowadzący postępowanie  
 
IX. Załączniki 
1. Załącznik nr 1: Wzór oferty cenowej, 
2. Załącznik nr 2: Projekt umowy. Projekt umowy nie podlega negocjacji, złożenie oferty jest 
     jednoznaczne z akceptacją postanowień umowy 
3. Wykaz usług 
 
             
                                  ................................................ 
              (podpis osoby upoważnionej) 
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Załącznik nr 1 do zaproszenia 
................................................................... 
(Nazwa i adres wykonawcy) 

...................................., dnia ....................... 2016 r. 

O F E R T A  C E N O W A 

Odpowiadając na zaproszenie do składania ofert cenowych na: „wykonanie:  „Inwentaryzacji budowlanej 
infrastruktury Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach” zgodnie z wymaganiami określonymi w 
Zaproszeniu, oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia: 

za cenę brutto: ............................................ złotych (w tym VAT) słownie: ...................................................................... 

1. Dane dotyczące Wykonawcy: 

Imię Nazwisko osoby (osób) upoważnionych do podpisania umowy: ………………………………………… 

Numer telefonu:  .…../ ………………………………… 

Adres kontaktowy email:  ………………………………………………..………………… 

2. Oświadczamy, że cena brutto razem oferty obejmuje wszystkie koszty realizacji przedmiotu 
zamówienia  

3. Termin wykonania inwentaryzacji do dnia …………….. r. 
4. Oświadczamy, że uzyskaliśmy od Zamawiającego wszelkich informacji niezbędnych do rzetelnego 

sporządzenia niniejszej oferty zgodnie z wymogami określonymi w Zaproszeniu; 
5. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z zapisami Wzoru umowy i nie wnosimy żadnych zastrzeżeń 

oraz uznajemy się za związanych określonymi w niej zasadami postępowania, przez okres 30 dni od 
daty otwarcia ofert; 

6. Oświadczamy, że zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na 
warunkach, w miejscu i terminie określonych przez Zamawiającego  

7. Oświadczamy, że jesteśmy (jestem) upoważnieni do reprezentowania Wykonawcy; 

           

 

.........................................dnia ...............................   .................................................................... 
(podpis osoby uprawnionej do zaciągania zobowiązań) 

(miejscowość) 


