Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania:
" Termomodemizacja, przebudowa i rozbudowa Zespolu Edukacyjnego w KoIczynie."

Krzeszyce, 01 .08 .2016

ZAPYTANIE OFERTOWE
1.

Zamawiaj<\cy:
GMINA KRZESZYCE
ul. Skwierzynska 16
66-435 Krzeszyce
e-mail : sekretariat@krzeszyce.pl
tel. (095) 757 31 61 do 64
fax (095) 757 30 86

2.

Tryb

post~powania:

Post~powanie 0 szacunkowej wartosci zam6wienia ponizej 30.000 EUR prowadzone z
wytCjczeniem ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zam6wien publicznych (Dz. U. z
2015 r. poz. 2164, ustawa z dnia 22 czerwca 2016 Dz .U. z 2016 r. poz.1020)

3.

Przedmiot zam6wienia:

Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania:
" Termomodernizacja, przebudowa i rozbudowa Zespotu Edukacyjnego w Kotczynie."

4.

Zakres zam6wienia.

Zadanie inwestycyjne dotyczy prac termomodernizacyjnych oraz przebudowy i rozbudowy
budynku szkoty, w tym:
prace przygotowawcze: naprawa konstrukcji (sp~kania scian, nadprozy, wzmocnienie
fundament6w, wzmocnienie element6w wi~zby dachowej)
termomodernizacja: docieplenie scian zewn~trznych, wymiana stolarki okiennej i stolarki
drzwiowej zewn~trznej, docieplenie stropodachu , docieplenie stropu nad parterem ,
wymiana pokrycia dachu z dach6wki , docieplenie potaci dachowej
adaptacja poddasza na pomieszczenia uzytkowe: pok6j nauczycielski , gabinet logopedy ,
gabinet dyrektora, pom. pomocnicze , w~zet sanitarny
dobudowa zewn~trznej klatki schodowej
instalacje elektryczne i sanitarne poddasza
instalacja fotowoltaiczna - na potrzeby wtasne obiektu
dostosowanie obiektu dla os6b niepetnosprawnych - wykonanie pochylni zewn~trznej
oraz wc dla os6b niepetnosprawnych
Obiekt sktada si~ z historycznego budynku powstatego w koncu XIX- wieku, rozbudowanego
w latach szescdziesiCjtych XX w .
XIX-wieczny budynek szkoty jest uj~ty w wojew6dzkiej ewidencji zabytk6w i podlega
ochronie konserwatorskiej .

Przedmiot zam6wienia obejmuje opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej
zakresie:
1) uzyskanie materiat6w do projektowania w tym mapy do cel6w projektowych

w
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2) inwentaryzacja obiektu w zakresie niezb~dnym dla cel6w projektowych , tj .
termomodernizacji , rozbudowy i przebudowy ,
3) wykonanie ekspertyzy technicznej obiektu , w tym badan sprawdzajqcych stan
posadowienia oraz projektu napraw i wzmocnien
4) wykonanie badan geotechnicznych
5) opracowanie projektu budowlanego
6) opracowanie projektu wykonawczego
7) uzyskanie wszelkich decyzji i uzgodnien niezb~dnych do realizacji przedmiotu
zam6wienia, w tym wszystkich koniecznych odst~pstw
8) wystqpienia w imieniu Zamawiajqcego do operatora systemu 0 wydanie warunk6w
technicznych
przylqczenia
instalacji
fotowoltaicznej
do
publicznej
sieci
elektroenergetycznej
9) uzyskanie w imieniu Zamawiajqcego decyzji 0 pozwoleniu na budow~ ,
10) opracowanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Rob6t,
11) opracowanie kosztorysu inwestorskiego oraz przedmiar6w rob6t.

5.

Opis przedmiotu zam6wienia.

Szczeg6lowy zakres i form~ prac projektowych okresla Zal. nr 4 do niniejszego zapytania
Kryterium oceny ofert.
Kryterium oceny ofert jest najnizsza cena: Kryterium cena - 100%

6.

7.

Termin wykonania przedmiotu zam6wienia:

Wymagany termin wykonania zam6wienia : do 30 .11.2016 w tym:
• Wykonawca opracuje Koncepcj~ - nie p6Z:niej niz 14 dni od daty podpisania umowy.
• Wykonawca wykona Projekt budowlany i zlozy wniosek 0 pozwolenie na budow~ 
nie p6zniej niz do 30.10.2016
• Wykonawca wykona Projekt wykonawczy , kosztorysy inwestorskie oraz STWiOR 
nie p6Z:niej niz do 30.11.2016

8.
1)
2)
3)

Informacja 0 dokumentach, jakie nalezy ztozyc - zawartosc oferty:
Formularz ofertowy (Za1.1)
Doswiadczenie, Kadra (Za1.2)
Dokumenty potwierdzajqce doswiadczenie Wykonawcy

9. Warunki udziatu w post~powaniu i opis sposobu oceny ich spetnienia.
9.1 . Wiedza i doswiadczenie
Zamawiajqcy wymaga, aby Wykonawca wykazal si~ wykonaniem w okresie ostatnich 3 lat
przed uplywem terminu skladania ofert, a jezeli okres prowadzenia dzialalnosci jest kr6tszy 
w tym okresie , co najmniej dw6ch uslug polegajqcych na opracowaniu dokumentacji
projektowej termomodernizacji budynk6w uzytecznosci publicznej

Na potwierdzenie spelnienia warunku Wykonawca wskate wykonane uslugi (w Zal. 2) oraz
przedstawi poswiadczenia od poprzednich Zamawiajqcych, potwierdzajqce wykonanie uslug
w spos6b naletyty.
9.2. Potencjal kadrowy
Zamawiajqcy wymaga , aby Wykonawca
1) dysponowal projektantem branzy architektonicznej, posiadajqcym uprawnienia
budowlane bez ograniczen do projektowania w branzy architektonicznej oraz
posiadajqcym
doswiadczenie
w
projektowaniu
termomodernizacji
budynk6w
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uzytecznosci publicznej - minimum dla dw6ch obiekt6w
2) dysponowat projektantem branzy konstrukcyjnej, posiadajCjcym uprawnienia budowlane
bez ograniczen do projektowania w branzy konstrukcyjnej oraz posiadajCjcym minimum
10 lat stazu pracy jako projektant branzy konstrukcyjnej, po uzyskaniu uprawnien do
projektowania .
3) dysponowat projektantem branzy elektrycznej posiadajCjcym uprawnienia budowlane bez
ograniczen do projektowania w zakresie sieci, instalacji i urzCjdzen elektroenergetycznych
oraz posiadajCjcym doswiadczenie w projektowaniu instalacji fotowoltaicznych dla
budynk6w uzytecznosci publicznej - minimum dla dw6ch obiekt6w

Na potwierdzenie spelnienia warunku Wykonawca wskate wymaganq kadr€
(w Zal.2)
oraz dla projektanta branty elektrycznej przedstawi poswiadczenie od poprzednich
Zamawiajqcych, potwierdzajqce wykonanie wymaganych uslug w spos6b naletyty, tj.
zaprojektowanie instalacji fotowoltaicznych
Uwaga:
wyloniony
wykonawca
b€1dzie
zobowiqzany
dostarczy6
dokumenty
potwierdzajqce kwalifikacje i uprawnienia wykazanych os6b przed zawarciem umowy.

9.3. Ocena spetniania warunk6w udziatu w post~powaniu dokonywana b~dzie w oparciu 0
ztozonCj ofert~ i zatCjczniki do niej , wg zasady spetnia/nie spetnia . Nie spetnienie chocby
jednego warunku spowoduje wykluczenie wykonawcy z post~powania .

10. Kryterium oceny otert.
Kryterium oceny ofert jest najnizsza cena : Kryterium cena - 100%
11. Miejsce, spos6b i termin skladania otert:
Ofert~ nalezy ztozyc w formie pisemnej, na zatCjczonym formularzu oferty ( Zat.1) do dnia
05.08.2016. do godz. 15.00 w siedzibie ZamawiajCjcego:
UrzCjd Gminy Krzeszyce
ul. Skwierzynska 16
66-435 Krzeszyce
Sekretariat

Opakowanie oferty nalezy oznakowac

nast~pujCjco:

Oterta Przetargowa
Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania:
.. Termomodernizacja, przebudowa i rozbudowa Zespolu Edukacyjnego w Kolczynie."
Nie otwierac przed 05.08.2016, godz.15.00

12.
1)
2)
3)
4)

Zalctczniki.
Za+.1 Formularz oferty.
Za+.2 Doswiadczenie , Potencjat kadrowy
ZaU . Projekt umowy.
ZatA. Program funkcjonalno-uzytkowy
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