Gmina Mielec
ul. Głowackiego 5,
39-300 Mielec
e-mail sekretariat @ug.mielec.pl,
tel. 17 773 05 90
Mielec, dnia 08.01.2018

ZAPYTANIE OFERTOWE
Gmina Mielec zaprasza do złożenia oferty na wykonanie projektu budowy sali gimnastycznej w
Książnicach
1. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej na budowę sali gimnastycznej
przy Szkole Podstawowej w Książnicach.
Wytyczne do projektowania:
a) Obiekt zlokalizowany będzie na działce o numerze ewidencyjnym 803/1 w Książnicach i będzie
przylegał do istniejącego budynku szkolnego. Proponowany obszar realizacji inwestycji został
określony w załączniki nr. 1
b) Sala gimnastyczna będzie przeznaczona do przeprowadzenia zajęć wychowania fizycznego, na
której będzie możliwość gry w piłkę nożną, ręczną, koszykową i siatkową.
c) W skład obiektu wejdą:
- sala sportowa o wymiarach areny min. 12m x 24m (plus wybiegi), wysokość sali minimum 7 m
licząc od poziomu posadzki do najniższego elementu dachu
- 2 szatnie
- natryski i umywalnie
- sanitariaty
- łącznik z budynkiem głównym szkoły
- magazynek na pomoce i sprzęt sportowy
- oddzielne wejście zewnętrzne
- widownia - przenośna
Obiekt przystosowany dla osób niepełnosprawnych
Opracowanie powinno zawierać:
a) Szczegółowe uzgodnienia przedprojektowe z Zamawiającym oraz wcześniejszą prezentację
wizualną projektowanej inwestycji.
b) Inwentaryzację stanu istniejącego w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu umowy
c) Projekt budowlano-wykonawczy branża architektoniczno – budowlana, sanitarna, elektryczna ;
projekt ma zostać opracowany zgodnie z przepisami wymaganego przepisami ustawy z dn. 7 lipca
1994r. Prawo budowlane (Dz.U.2017.1332 t.j.) i spełniającego wymagania rozporządzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu
funkcjonalno-użytkowego, (Dz.U.2013.1129) w razie potrzeby uzupełnionego szczegółowymi

projektami umożliwiającymi wykonanie zamówienia bez konieczności dodatkowych opracowań – 4
egz..
d) projekt przybudowy kolidujących sieci liniowych – 4 egz.
e) Kosztorys inwestorski, który należy wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzenia kosztorysu
inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów
robót budowalnych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.2004.130.1389)
f) Specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót przez którą należy rozumieć opracowanie
zawierające zbiory wymagań w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, obejmujące w
szczególności wymagania właściwości materiałów, wymagania dotyczące sposobu wykonania i
oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót oraz zakresu prac, które powinny być ujęte
w cenach poszczególnych pozycji przedmiarów
g) Informację bioz
h) Opracowanie przedmiarów robót, przez które należy rozumieć opracowanie zawierające opis
robót budowlanych w kolejności technologicznej ich wykonania, z podaniem liczby jednostek
przedmiarowych robót, wynikających z dokumentacji projektowej, oraz podstaw do ustalenia cen
jednostkowych robót lub nakładów rzeczowych
i) Uzgodnienia branżowe, narada koordynacyjna.
j) Projekt musi zawierać wszystkie uzgodnienia, decyzje i pozwolenia potrzebne do uzyskania decyzji
pozwolenia na budowę.
k) Wersja cyfrowa będzie zawierać te same elementy co dokumentacja w formie tradycyjnej z
wyjątkiem wypisu z rejestru gruntów lub innych dokumentów zawierające dane osobowe. Rysunki
uzgodnienia i inne dokumenty należy zapisać w formacie *.pdf. Kosztorysy należy dodatkowo
zapisać z uniwersalnym rozszerzeniem*.ath.
l) Przedmiot umowy należy przedstawić w formie papierowej w ilościach określonych dla
poszczególnych opracowań w ust. 4 oraz w formie elektronicznej na nośniku elektronicznym CD-R,
w tym dokumentację projektową i przedmiary robót,
Ponadto projektant powinien uzyskać wszystkie uzgodnienia oraz opracować niezbędne
dokumenty do uzyskania pozwolenia na budowę tj. mapy do celów projektowych itp. Wszystkie
niezbędne materiały do prawidłowej realizacji zamówienia zapewnia projektant.
Projektant winien zaproponować szczegółowe rozwiązania techniczne zgodnie ze sztuką budowlaną
i obowiązującymi przepisami. Wykonaną dokumentację projektową wraz z przygotowanym
wnioskiem w imieniu inwestora projektant powinien złożyć w Starostwie Powiatowym w Mielcu w
celu uzyskania pozwolenia na budowę. W przypadku zastrzeżeń lub wystąpienia problemów w
uzyskaniu pozwolenia na budowę, projektant obowiązany jest dostosować się do zaleceń
wydającego pozwolenie i usunąć wady lub uzupełnić projekt.

2. Źródło finansowania: Budżet Gminy Mielec
3. Termin realizacji zamówienia: od daty podpisania umowy do 30.09.2019 r
4. Okres gwarancji: n/d
5. Warunki płatności: przelew 14 dni
6. Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w: n/d
7. Warunki udziału w postępowaniu*:
- posiadane kwalifikacje do wykonywania czynności zawartych w opisie przedmiotu zamówienia
oraz udokumentowane wykonanie min. 3 projektów sal dla inwestycji powyżej 1 mln.
- nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
- zamawiający nie wyraża zgody na zlecenie prac podwykonawcy
Warunki wykluczenia.
- Zamawiający nie może udzielić zamówienia podmiotom powiązanym z nim osobowo lub
kapitałowo w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości
co do bezstronności tych osób.
W przypadku, stwierdzenia zależności wskazanych wyżej Wykonawca zostanie wykluczony z
Postępowania
8. Kryterium oceny ofert: 100% cena
9. Miejsce i termin złożenia oferty: Urząd Gminy Mielec (sekretariat), w terminie do 31 stycznia
2019 r., do godz. 10.00
10. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Renata Gębarowska –Piwnica, Andrzej
Bieniek, tel. 17 774 56 46
11. Sposób złożenia oferty: formularz oferty sporządzony według załącznika do niniejszego
zapytania należy
złożyć pisemnie w siedzibie Zamawiającego (sekretariat) w zaklejonej kopercie z dopiskiem
,,Wykonanie projektu budowy sali gimnastycznej w Książnicach””
Do oferty należy załączyć:
- kopie dokumentu potwierdzającego posiadane kwalifikacje do wykonywania czynności zawartych
w opisie przedmiotu zamówienia,
- kopie dokumentów potwierdzających przygotowanie min. 3 projektów o wartości inwestycji
powyżej 1mln,
12. Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych
w zapytaniu ofertowym.
13. Załączniki:
1) Załącznik graficzny –obszar realizacji inwestycji
2) Wzór oferty
Wójt Gminy Mielec
/-/ Józef Piątek

OFERTA / W Z Ó R

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego

1. Treść oferty:
Dane dotyczące Wykonawcy:
Nazwa firmy:
……………………………………………………………………………….………………………………….
Siedziba firmy:
…………………………………………………………………………………….…………………………….
Nr telefonu/fax/e-mail………………………………………………………………………………………….
Nr NIP:……………………………………………
Nr REGON:………………………………………
Nazwa banku i numer konta …………………………...……………………………………...…………..…
2. W nawiązaniu do zapytania ofertowego dot. …………………………………………...………………….
...………………………………………………………………………………………………………………...
oferuję wykonanie przedmiotu niniejszego zamówienia
1) Cena w kwocie brutto: …….……..…………………………………….………………….. zł
(słownie: ……………………………………………………………………………… zł ……… /100),
Cena w kwocie netto: …………………………………………………………………… zł
(słownie: ……………………………………………………………………………… zł ……… /100),
Kwota podatku VAT w stawce obowiązującej na dzień składania ofert………………………zł,
………………………………………………………………………………………………………………
2) Wykonam przedmiot zamówienia w terminie do ……………………………………………
3.

Na wykonany przedmiot zamówienia udzielam gwarancji na ………………..……… miesięcy od daty
bezusterkowego odbioru ostatecznego przedmiotu zamówienia.

4.

Wyrażam zgodę na warunki płatności określone w zapytaniu ofertowym.

5.

Oświadczam, że:
1) zapoznałem się z treścią zapytania ofertowego i nie wnoszę do niego zastrzeżeń,
2) uzyskałem konieczne informacje do przygotowania oferty,
3) zadeklarowana wyżej cena zawiera podatek VAT w należnej wysokości i stanowi wynagrodzenie umowne brutto,
obejmuje inne świadczenia, niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia oraz wszystkie koszty towarzyszące
niezbędne do wykonania niniejszego zamówienia.
4) uważam się za związanego złożoną ofertą przez okres 30 dni licząc od upływu terminu do składania ofert.
5) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych stosownie do ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie
danych osobowych ( tj. Dz.U z 2015 r. poz.2135 z póżń.zm.) zawartych przeze mnie dla potrzeb niniejszego
zapytania ofertowego

6.

Załącznikami do niniejszej oferty są:
1) ………………………………………………………………………………………………………………

Miejscowość, ……………………..data…………………
………………………………………………………….
podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej

