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Zaproszenie do składaniaofert

z dniu 29 st'-cznia 2001 r' Pruwo
I'odstuwapruwna igotlnie z przepisami arl l pkt S ust-a-u'y
z późn.znt.).
:anńu,ień public:nych iek.stjednotity Dz.Ll. z 2015. ,poz' 2 l61
poniżejJ0.000 euro.
do postępowanianie stosujesię w/w przepisów zamówienie

prz"vimuieclfertycenowena
Wójt Gminy Spytkowice.ul' Zanlkowa l2. 34 l l6 Sp1,tkowice
projektorł.o- kosztorysowej dotyczącej wy.konania
()pracowanie dokumentacji
buaynku Zespo|u Szkolno Przedszkolnego
przeciwpożańwy.h..n
łuii,pi"","n
w Bachowicach, ul. Ks. Golby 1,34-l l6 Spytkowice'
Zcspołu Szko'lno Przedszkolnegtl
1. Zakres prac obejmuje <lostosowaniebudynku
lokalu z,godnie z wymaganiami
w Bachowicach do wymagań u"h.ony przeciwpóżarowej
Państwowej StrażyPożarnei.
zamówieniaobejmuje:
^'."i-ńt""""
Przedmiot
.
..-.'^t',.
ie projektutudn*lan"gnorazprojektuwl|9nawczego.
]l1*i
i1lil1ll..l
robót wraz Z oprsaml l rysunKaml

decyzji o pozwoleniu na budowę lub zgłoszenia
niezbędnymido rcalizacjirobót.
i odbioru robót;
t1 s'c,egołówe specyfikacje techniczne rvykonania
inwestorskich.
.j *yro-"uni. przedmiarów robót oraz kosz'torysów
z obowiązującymi przepisami :
l)okumentacja w.innaspełniaćw1'maganiazgod'nie
- Rozoorząjzenie Ministra Transportu.Budownictwa i Gospodarki Morskiej
. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury
. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej
w sprawie ochrony
. Rozoorządzenie vinisira spraw wewnętrznych i Administracji
orzeciwpożarowejbudynków
- Ur,u*u z dnia 7 liPca I 994 r' Prawo Budowlane
StrażyPożamejw Wadowicach
oostanowienieKomendanta Powiatowego Państwowe.|

ii oroiektowo _ }svlgrvmlgi

nie możcwskazywaćzrraków

towarzyszą
ao..u".''ie'aoltadnycir określeń.a wskzzaniu takiemu
;;;:.;;;j,'J';pis.
stwierdzęnia.'lub równowaŻne..
1ńo ,u*"owaŻne.,.W przypadku zastosowania
*',-'
parametryrórł'nowaŻności
.Przy
Wvkonaw.caZobowląZanyl..t ol,"siie cechy kryteria
jest
d<r
zobowiązany

ili;;;il

;.r".J""l,:i

n.*iŃ"

t".j3ryso*ei wvkonawca

publicznych w zakresie opisu przedmiotu
stosowania przepisów ustawy Prawo Zamówień
w tym zakresie przepisów uStawy PZp.
'uńo*;",'lu,'gojnie z treściąobowiązujących
3. Warunki rcalizacii przedmiotu zaĘówienia:
unia Zamawiającegoz treściąuzyskanych
1) Wykonawca ,noo*,ą,],
ma prawo do zapoznania
uzgo<lnieńni",.vto"'niJio ilh ot.,y.unio a Zamawiający
realizacji zamówienia w terminie
się z przebiegiem i postępemp.u. nu k-dy- etapic
i miejscu wskazanym pisemnie przez Zamav,tiającego.

]) Wykonawca zobowiązany .iest do nieodpłatnego udziclania zamawiającenru
odpowiedzi i wyjaśnieńna wszystkie zapytaniaWykonawców w toku postępowania
.ladania.stanowiącegoprzedmiot
o udzieleniezamówienia publicznegona realizację
zamówienia.
3) Wykonawca uzyskawszelkie uzgodnieniabranżowe do wykonaniadokumentac.ir.
rł'tymwykonanieckspertyzyniezbędnedo uzyskaniazgody na odstępstwo.
4) Zamaw.iaj
ąc1'zapewnia:
przestrzennego;
a) w,vpisi wyrys z miejscowcgoplanu zagospodarowania
uj pemomo.niótwodo reprezentowaniaGminy Spytkowice we wszystkich instytuc.iach
potrzcbnych do opracówania i zatwierdzcnia dokumentacji pro.|ektowejw tytrr teŹ
otrzyrnaniapozwolenia na budowę lub uzyskania zgłoszenia:
na pcrdstaliie
o prawic do dysponowanianieruchomością
c) przjgotowanieoświadczcnia
wypisór'r.i u'yrysów dclstarczonychprzez Wykonawcę.
.ł.Warunki odbioru przedmiotu zamówienia:
w siedzibie Zamawiającego na podstawte
jo której będzie 'załąc'.oneoświadczenieprojęktanta o.jei
protokolarnego joj przekazania
jej wykonaniaz obowipującymi przcpisami.
iompletnościoraizgodności
nab1"wa
2) i' chwl|ą zapłaty wynagr odzenia za dokumentację projektową. Zamawia.jący
opracorłania
do
no' .'u' ńienfreślonypełne autorskie prawa majątkowe
"i..'apt"'"i".
stanowiącegoprzedmiotzamówienia.
opracowanla:
pół eksploatac.|i
3) Prawatc dotycząnastępuiących
ie;
i
:zwięlokrotnien
utrwalęnie
komputera..iego
uj *.p.o*ud,"ni" <1o
bj publikowaniew lormic pisemneji elektronicznei;
Spytkowice oraz innych
c) umieszczenie na stronach intemetowych Urzędu Gminy
podnriotów:
bcz Zgody autora
4) Przekazvwanle autorsKtch praw majątkowych osobom trzccim
opracowanla.
nie będzie wnosił iadnych roszczeń związanych z wykorzyslanlem
ii w't"'"*""
niniejszego opracowania przez Zamawiającego.
Najkrótszy termin : 3 miesiące.najdłuższy: 6 mtcstęcy.
|..i".^in ."uli'u"ii
'
"".o.oi""iu:
'-" 'J.f""q .1brtą Wykonawcy (kryterium oceny ot-ert).
'a"t"
ó. lstutne lna.unki 'mo*v i od
a) rł1'nagrodzcnieryczałtowc;
protokolarny odbiór dokumenIac1iprzez
b) podstawa wystawienia laktury zatwierdzony
Zamawiającegcl

iaktury na Dzienniku Podawczym
|aktury - 30 dni od daty złożzenia
i"..i'i pła:tności
"i
LJrzęduGminy
przedmiotuzamówienia;
bruttoza całość
ff." ua,.ąpi"ni"od umovry:20% wartości
6/o
wartościbrutto Za ksŹdy l d7ieti
0'f
'" .po)ń."i" * *y*on-iu |.,".lmi.,tu zumó*ie nta
opóŹnienia:
,nvno.u of".t: 80 7o cena,20 7o termin wykonania.
łiK.vt".iu.
jąc1 spclsób:
l-dz" *cnia| o|cn1 w następu
ń"*l..tc.y
a) kr)'teriumcena C 807n
cenąotrzyma80 pkt. a pozostałeproporcjonalnicmnie.i.
ofeńa z naikorzystnie1szą
b) krytcriumterminwYkonania T f0%
wykonania otrzyma.20 pkt. a pozostałeproporcjonalnie
of-crta z najkrótszym rc;l;;;
mi"sią.e i.lłuz''y nii 6 nriesięc-v.
mniej.Termin *y*onuniu.ni.*oze być krót,zy ńiz 3
w pełnychmiesiącach.
Teńin nalezy po<lać

8. ol'errv. na|eżryskładać:
l do ogłoszenia należy wypcłnić l ,1oŻyć z dopiskiem:
Z^@*}''1b',,,'"l"..-''.
Dokumentacja projektowa - ZSP w Bachowicach na Dzienniku podawczym.pąrterL]rzędu
cGminy Spytkowice' ul. Zamkowa l2 lub przesłaćna adres LJrzęduGminy Sp1.tkowice"
3l.08.2017.
lub faksem(o33) s79 l5 60. do dnia
mait:umorty(4spytkowice.net.pl
9. Zamawiaiacr'utlzielizamówienia:
ffisząof-crtę.czylitaką.którauzyskanajwiększ4liczbę
punktórt'w kryteriumocen.
l0. lnformacia o wYłrorze}vykonawcv:
olerty \Ą. Sposot)
wvkono\v"u zostanie powiadomiony o złoŹonych ofeńach i r,r.yborze
,ur,nu.rorryw lbrmularzu of'ertowym.
Z poważanicm,

Do wiadomości:

L

'l

Wykonawcy wg rozdzielnika.
ara.

Załącznik Nr l

Wójt Gminy Spytkou.ice
ul. Zamkowa 12
0d :........................
(pełna nazwa i dokładny adres wykonawcy

)

OFERTA CENOWA
-

cenowena
Wójt Gminy Spytkn*ice. ul. Zumkowa l2. 34 116 Spytkowiceprz.vjmujeo|erty
wykonania
opiacowanie. dokumentacji projektowo- kosztorysowcj doĘczącej
Przedszko|nego
i'^b",pi"c,eil przeciwpożarowy"h .n b.'dy''ku Zcspo|u Szkolno
w Bachowicach, u|. Ks. Gołby l' 34-l1ó Spytkowice.
w pelnym rzeczowym
l. Oferujemy opracowanie projektu butlowlano-wykonawczego
zakresic onjęty- opisem warunków zamówienia za cenę ryczałtową:

słowniebrutto
ccnuult':ględniapeh.tienienutlzoruuut(,rskiegopr;ezI|.ykonall,cęnakaŻ'deżądaniaZamawiaJącego
cenu hrutlrtzuwieru obowiqzujqcypotlutek VAT'
m i e s i ą c eo d p o d p i s a n i au m o w y
: . i " . . i " r e a l i z a c j zi a m ó w i e n i a : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.(min.3
miesiące. max.6 miesięcy termin podac w pełnych miesiącach).

faktury do 30 dni. od daty złoŻeniataktury w lJrzędzie Gminy'.
ł...i.ńi" płatności
5. oświadczenie:
zapoznaliśmy stę
Że spełniamy warunki udziału określonew Zaproszeniu
ils*łua.'u..
'*ytonuni..przedmiotuzamówieniainiewnosimyzastrzezeńorazzdobyliśmykonicczne
ze:
intbrnraciedo przygotowania o1trt.v.ponadto oświadczamy
Prawo
. spełniamy'warunki ot<resloneprzepisami ań.- 22 ust. 1.ustawy
'zamórłień
ustawyPZp
ust.2
ust.1.
ań.24
podstawie
na
*ykluczrniu
podlegam
nie
i
p.,'t,ti.'ny.t.
do wykonania
. posiadam potencjałt""ńni"'ni a takŹe dysponujemy osobami zdolnymi
.

zamówienia
posiadajq w}'magane
osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia
posiadania
obowiązek
uprawnieniaw wykonaniu zamówieniajezeli ustawynakładają
takich uprawnień

dziu,|ch
v: tlfe:cie.,st.lpruwdziwe (:a zło:enie niePr.:|v,
Oświąrlczaml',ze wsz1,slkieinJormacie :ąmies:czone
: pr:episami Kodeksu Karnego)
i,t",,,,qii lł1'ku,u,,i ,.|pu.iat|a :gtldnie
ienie o :ło:onych t|brtuch i w1,borzaoJerq.:
P tllt'ittclon

fax
Telefon
c-mail

podpis,pieczęćWykonawcy

