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ZAPROSZENIE DO ZLOZENIA OFERTY

Zwracam si? do Pahstwa z propozycj^ wykonania dokumentacji projektowo -
kosztorysowej budowy kanal6w technologicznych w zwi^zku z planowan^ budow^
chodnikow w miejscowosciach Stare Zakole i Barcz^ca.

Okreslenie przedmiotu oraz wielkosci lub zakresu zain6wieiiia:

Przedmiotem zamowienia jest opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej
budowy kanaiow technologicznych w zwi^zku z koniecznosciq jej wykonania rownoczesnie z
dokumentacji chodnikow dia pieszych, w ramach zadah budzetowych pod nazw^ „Budowa
chodnika dia pieszych przy ul. Szkolnej w Starym Zakolu" (cala ulica, odcinek ok. 500 m)
oraz „Budowa chodnika dia pieszych na ul. Prostej w Barcz^cej" (odcinek ok. 700 m od sali
weselnej „Bianco" do ul. Sosnowej)

Dokumentacja b?dzie obejmowala:
1. projekty budowlane i projekty wykonawcze (po 3 szt.),
2. specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot (po 1 szt.),
3. kosztorysy inwestorskie z przedmiarami (po 1 szt.),

W zakres zamowienia wchodzi rowniez uzvskanie decvzji realizacvinei na rzecz inwestora
na podstawie uzvskaneeo upowaznienia do reprezentacii ti. za^wiadczenia o braku sprzeciwu
do zloznego zeloszenia robot lub pozwolenia na budow?.

Oprocz wersji papierowej caly komplet dokumentacji nalezy wykonac w wersji elektronicznej
na plycie CD, z mozliwoscii kopiowania dia potrzeb przetargowych w formacie PDF - po 1
egzemplarzu (ponadto na plycie winna znalezc si? wersja przedmiaru do edycji w programach
sluZicych do kosztorysowania).

Zaleca si?, aby potencjalni wykonawcy dokonali wizji lokalnej na terenie realizacji projektu i
w jego okolicy w celu dokonania oceny przedmiotu zamowienia i informacji przekazywanych
w ramach niniejszego post?powania przez Zamawiajqcego.

Uwaga: Wraz z oferti wykonawca winien przedstawic referencje lub dokumenty
rownowazne potwierdzajice rzetelne wykonanie w ci^gu ostatnich 3 lat co najmniej jednej
dokumentacji projektowych - kanalu technologicznego o wartosci minimum 3.000 zl (przy
realizacjach przeprowadzonych dia Zamawiajicego wystarczy powolac si? na dat? i nr
umowy). Wymagane jest rowniez dol^czenie dokumentu potwierdzajicego zgod? na
przetwarzanie danych osobowych zgodnie z wymogami ustawy RODO (mozna podpisac
zaliczony dokument z dopiskiem „akceptuj?").

Termin wykonania opracowania: 30 pazdziernik 2020 r.
Kryterium oceny ofert: cena. Ceny nalezy podac dia kazdego zadania odr?bnie oraz razem dia
calosci.



Termin i miejsce skladania ofert: 26.06.2020 r. na adres e-mailowy
dropowiec@minskmazowiecki.Dl lub na fax. 25 756-25-00 lub w sekretariacie, pok. Nr 102.

Osob^ upowainionq do kontaktbw i udzielania wszelkich wyjasnieii jest Radoslaw Legat, tel.
25 756.23-00.
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