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ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA O F E R T Y

Gmina Mińsk Mazowiecki
zaprasza do złożenia oferty cenowej na przeprowadzenie na wykonanie zadania:
..Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej przebudowy parkingu wraz z budową
odwodnienia terenu przy ZS w Stojadłach"

1, Przedmiot zamówienia:
Przedmiot zamówienia obejmuje zaprojektowanie przebudowy parkingu przy szkole
w miejscowości Stojadła na działkach o nr ewid. 603/5, 602/1, 601/3, 600/3 w miejscowości
Stojadła. Utwardzenie nawierzchni należy zaprojektować wraz z odprowadzeniem wód
deszczowych z nawierzchni utwardzonych (drogi manewrowej, miejsc postojowych) - zrzut
wody opadowej odwodnieniem liniowym poprzez separator substancji ropopochodnych do
istniejącego kanału deszczowego w dz. nr ewid. 586. W z w i t k u z tym, że istniejący kanał
na działkach o numerach ewidencyjnych 586; 543; 564; 544 wraz z wylotem na działce o
numerze ewidencyjnym 537/1 nie posiada pozwolenia wodno-prawnego Wykonawca będzie
zobowiązany do jego uzyskania.

W zakresie prac projektowych związanych z realizacją przedmiotu umowy należy
wykonać poszczególne opracowania w wersji papierowej oraz elektronicznej:
a)

Projekt budowlany z elementami wykonawczymi (wszystkie branże) - po 5
kompletów,

b)

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (wszystkie
branże) - 2 komplety,

c)

Przedmiary robót - 2 komplety.

d)

Kosztorysy inwestorskie - 2 komplety.

Oprócz wersji papierowej cały komplet dokumentacji należy wykonać w wersji elektronicznej
na płycie CD, z możliwością kopiowania dla potrzeb przetargowych w formacie PDF - 1
egzemplarz (ponadto na płycie winna znajdować się wersja przedmiaru do edycji w
programach służących do kosztorysowania).

w zakres zamówienia wchodzi również uzyskanie decyzji realizacyjnej na rzecz inwestora tj.
prawomocnego zgłoszenia budowy lub prawomocnego pozwolenia na budowę.
3.1nne wymagania:
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wzywania Wykonawców w celu uzupełnień
dokumentów w przypadku ofert wadliwych i/lub niekompletnych.
2. W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza
będzie

uchylał

się

od

zawarcia umowj'

Zamawiający

może

wybrać

ofertę

najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownej
oceny, chyba, że zachodzi przesłanka unieważnienia postępowania.
3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania w sprawie
Zapytania ofertowego.
4. Ofertę należy sporządzić na załączonym wzorze oferty - załącznik nr 1
5. Wykonawca

zobowiązany

jest

dostarczyć

kopie

aktualnych

uprawnień

oraz zaświadczeń z odpowiedniej izby zawodowej przed zawarciem umowy,

4. Termin

związania

ofertą:

30

dni.

Bieg

terminu

związania

ofertą

rozpoczyna

się wraz z upływem terminu składania ofert, licząc od dnia składania ofert włącznie.
5. Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 30 października 2017 roku
ó.Kryterium oceny ofert: cena 100%.
7.Termin i miejsce składania ofert: 26.07.2017r., Urząd Gminy Mińsk Mazowiecki
sekretariat pok. 102, fax. 25 756 25 50 lub na adres email: inwestvcie{g).minskmazowiecki.pl.
Załączniki:
1) Wzór umowy
2) Wzór oferty cenowej

Osobami upoważnionymi do kontaktów lub udzielania wszelkich wyjaśnień Jest Pani Marta
Kesner - podinspektor ds. inwestycyjnych, tel (25) 756 25 23

