Pacyna, 25 kwietnia 2018 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE
dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych
równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Zamawiający: Gmina Pacyna, ul. Wyzwolenia 7, 09-541 Pacyna, NIP: 971-066-41-97.
zaprasza do złożenia ofert na: Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej
wraz ze złożeniem kompletnego wniosku o pozwolenie na budowę rozbudowy i przebudowy
punktu przedszkolnego w Luszynie gm. Pacyna
1. Opis przedmiotu zamówienia :
a) przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej na
rozbudowę i przebudowę punktu przedszkolnego w Luszynie gm. Pacyna, wraz z
uzyskaniem pozwolenia na budowę,
b) kompletna dokumentacje w wersji papierowej należy dostarczyć Zamawiającemu w ilości
4 egzemplarzy oraz 1 egzemplarz w wersji elektronicznej.
W zakres dokumentacji wchodzi:
- wykonanie mapy do celów projektowych,
- złożenie wniosku o wydanie decyzji o lokalizacji celu publicznego,
- wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z niezbędnymi uzgodnieniami
- 4 egzemplarze w formie papierowej i zapis dokumentacji w formie elektronicznej na
płycie CD w formacie pdf :
o projekt zagospodarowania terenu ,
o projekt architektoniczno-budowlany,
o projekt instalacji sanitarnych:
 instalacja wodociągowa,
 instalacja kanalizacyjna,
 instalacja wentylacji,
 kotłownia na paliwo stałe,
 instalacja centralnego ogrzewania,
o projekt instalacji elektrycznych:
- wykonanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót - 4 egzemplarze w
formie papierowej i zapis dokumentacji w formie elektronicznej na płycie CD w
formacie pdf,
- wykonanie kosztorysu inwestorskiego - 1 egzemplarz w formie papierowej i zapis w
formie elektronicznej na płycie CD w formacie pdf ,
- uzyskanie pozwolenia na budowę,
c) Dokumentacja projektowa musi spełniać warunki Rozporządzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 2 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji

projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz
programu funkcjonalno – użytkowego ( dz. U. z 2013 r. poz. 1129).
d) Planowany do rozbudowy punkt przedszkola zlokalizowany jest na działce o numerze
ewidencyjnym 32/7 , obręb PGR Luszyn . Adres inwestycji Luszyn 6 , 09-541 Pacyna.
e) Gmina Pacyna jest właścicielem terenu, na którym prowadzona ma być rozbudowa –
księga wieczysta PL1G/00026052/3
f) Projekt budowlany dot. rozbudowy musi uwzględniać wymagania zawarte w przepisach
szczegółowych : ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane , Rozporządzenie MSWiA
z dnia 07.06.2010r. r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów
budowlanych i terenów.
2. Wymagany termin wykonania przedmiotu zamówienia : 15.09.2018 r. przez wykonanie
przedmiotu zamówienia rozumie się uzyskanie pozwolenia na budowę
3. Kryteria brane pod uwagę przy ocenie ofert:
C- Cena - 100 %
4. Opis sposobu obliczania ceny; cena wskazana w ofercie musi:
a) być podana w PLN cyfrowo i słownie z wyodrębnieniem należnego podatku VAT –
jeśli występuję,
b) uwzględniać wszystkie zobowiązania, koszty i składniki związane z wykonaniem
zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego,
c) cena za wykonanie przedmiotu zamówienia może być tylko jedna ( nie dopuszcza się
wariantowości cen) oraz nie może ulec zmianie przez okres ważności oferty (wiązania
z ofertą.
5. Opis sposobu przygotowania oferty: Ofertę należy sporządzić na formularzu stanowiącym
załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.
Oferta powinna być:
- opatrzona pieczątką,
- posiadać datę sporządzenia,
- zawierać adres lub siedzibę oferenta, nr telefonu, nr NIP,
- podpisana czytelnie przez wykonawcę,
- posiadać oferowaną cenę.
6. Miejsce i termin złożenia oferty:
ofertę cenową należy złożyć w terminie do 4 maja 2018 r. do godz. 15.30 listownie lub
osobiście w formie papierowej na adres: Urząd Gminy Pacyna, ul. Wyzwolenia 7,
09-451 Pacyna .
7. Sposób zapłaty
Wynagrodzenie płatne będzie przelewem po przedstawieniu prawidłowo wystawionej
faktury/rachunku po zrealizowaniu zadania.
8. Termin związania ofertą: 30 dni

9. Warunki udziału w postepowaniu :
a) złożenie oferty w wyznaczonym terminie,
b) posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności , jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
10. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Anna Marcinkowska, tel. 252858045
11. Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z Wykonawcą w celu
uzupełnienia lub doprecyzowania oferty.
12. W przypadku, gdy oferta przekracza kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na
realizację zamówienia Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia negocjacji.
13. Wykonawca przygotowuje ofertę i dokonuje wizji lokalnej na własny koszt i ryzyko.
14. Zamawiający zastrzega sobie prawo nierozstrzygnięcia zapytania bez podania przyczyny, a
także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.

/-/

Załączniki:
1. Formularz ofertowy (załącznik nr 1).
2. Projekt umowy (załącznik nr 2).

Wójt Gminy
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