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ZAPRoSZENIE Do ZŁDżENIA oF'ERTY

Gmina Mińsk Mazowiecki ul. Chełmońskiego 14' 05_300 Mińsk Mazowiecki zaptasza do

ńoŻenia oferty cenowej na realizację zadania P0.] ,rWykonanie dokumentacji projektowej

rozbudowy budynku szkoły w Zamieniu".

Jednostka organizaryjna gminy wyznaczona do realizacji zadania:

Szkoła Podstawowa im. Marszałka J ózefa Piłsudskiego w Zamieniu

ul. Kołbielska34

05-300 Mińsk Mazowiecki

I. opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompletnej wielobranżowej dokumentacji

projektowo_ kosztorysowej na przebudowę, rozbudowę wraz ze zmianą sposobu

uzytkowania części pomieszczeń na potrzeby oddziałów złobkowo_przedszkolnyclr w

istniejącym budynku Szkoły Podstawowej w Zamienivwraz z uzyskaniem pozwolenia

na budowę oraz sprawowaniem nadzoru autorskiego (zgodnie z opisem rczdziałulY

niniejszego Zapytania ofertowego) nad realizacją robót budowlanych w oparciu o tę

dokumentację.

2. Dokumentacja projektowa powinna zostać sporządzona w oparciu o posiadaną przez

Zanawiającego koncepcję architektoniczną stanowiącą załącznik nr 1 do Zapytania

ofertowego) wraz z uwzględnieniem zmiarl, które powstaną na etapie projektowania,

wykonaną ptzez firmę BATRO Barbara Trojanowska- architekt, do której

Zamawiaj ący posiada prawa autorskie.

3. Projektowana inwestycja przebudowy, rozbudowy wtaz ze zmianą sposobu

uzytkowania części pomieszczeń zlokalizowana jest na działkach o nr ewid. 29614,

29413,29318,Ż9216,29116 w miejscowoŚci Zamienie, gmina Mińsk lvlazowiecki.

4. Dokumentacja projektowa powinna bazowaÓ t|a najnowszych tozwiązaniach

technicznycho technologicznych oraz budowlanych i architektonicznych z

uwzględnieniem optym alizacji kosztów rcalizaĄi inwestycji.



5. Wykonawca zobowiązany jest do pozyskania i weryfikacji wszystkich danych
niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, w tym wszelkich
materiałów wyjściowych m.in. koncepcji projektowej, maPY do celów projektowych

zarejestrowanej ptzez właściwy PoDGiK, inwentaryzacji obiektu, dokumentacji
archiwalnej (w przypadku posiadania Zamavliający zobowiązany jest udostępnió

opracowania archiwalne na każdąprośbę Wykonawcy), itp.

6. Przedmiot zamówienia obejmuje:
1) Uzyskanie niezbędnych materiałów wyjściolvych do opracowania dokumentacji w

tym m.in. map do celów projektowych, wypisów i wyrysów z rejestru gruntów i
budynków otaz z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, innych

materiałów niezbędnych do uzyskania pozostałych uzgodnien/opinii;

2) opracowanie projektu wielobranżowego budowlanego oraz wykonawczęgo wraz z
infrastru}turą w zakresie :

a) Projekt architektoniczno-budowlany,

b) Projekt konstrukcyjno-budowlany,

c) Projekt zagospodarowania terenu działki,

d) Projekt budowlany wewnętrznej instalacji wodociągowej zawierający:

instalację zimnej wody na cele bytowe i przeciwpoŻatowe, umywalki w
salach przedszkolno- żłobkowych z odprowadzeniem kana|izacji. instalacje

ciepłej wody,

e) Projekt budowlany wewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej,

f) Projekt budowlany wewnętrznej instalacji elektrycznej zawierający:

instalację zasilania elektroenergetycznego z istniejącej instalacji

elektroenergetycznej, instalację elektryczną oświetlenia podstawowego

pomieszczeń, korytarzy oruz ewakuacyjnego i awaryjnego' instalację gniazd

wtykowych 230v' instalację gniazd r,vtykowych 380v na potrzeby urządzen

technicznych, instalacje elektryczne zabezpieczające, instalację odgromową,

monitoring,

g) Projekt budowlany wewnętrznej instalacji gtzewczej,

h) Projekt budowlany instalacji wentylacji,

i) Projekt budowlany ptzyłączawodociągowego'

j ) Proj ekt budowlany pr zyłącza kanalizacyjne go'

k) Projekt budowlany instalacji telekomunikacyjnej (okablowanie

strukturalne) oruz komputerowej,



1) Projekt budowlany instalacji zwiryanej z ochroną ptzeciwpożarową

budynku,

m)Projekt instalacji alarmowej,

n) Projekt instalacji monitoringu wizyjnego

o) Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku (w przypadku

wystąpienia takiej konieczności),

p) Inne niezbędne opracowania pozwalające na uzyskanie wszelkich

niezbędnych uzgodnień i wytycznych w tym decyzji o pozwoleniu na

budowę oraz wykonanie projektowanego obiektu.

3) Uzyskanie wymaganych prawem opinii i uzgodnień:

a) W zakresie sanitarno_higienicznym, PPoŻo bhp, konserwatorskim,

funkcjonalno_ uzytkorym z Zanawiającym, odpowiednio btanżowym z

gestorami sieci i inne wynikające z uwarunkowan formalno_prawnych i
merytorycznych.

4) Wykonanie badania geologicznego oraz dokumentacji geotechnicznej dla

określenia warunków gruntowo_wodnych dla projektowanego przedsięwzięcia, w

zakresie niezbędnym do wykonania ptzedmiotowej dokumentacji - zgodnie z

rozpotządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia

25 kwietnia2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznychwarunków posadowienia

obiektów budowlanych (Dz.U. z20t2 r. poz. 463).

5) Sporządzenie kosztorysu inwestorskiego,

6) Sporządzenie Specyfikacji Technicznych Wykonania i odbioru Robót

Budowlanych

7) Uzyskanie w imieniuZamawiającego pozwolenia na budowę

8) Dokumentacje projektową naleŻy opracowaó w 5 egzemplatzachw tym 1 w wersji

elektronicznej na płycie CD w formacie PDF (wersja do odczytu winna obejmowaó

skany całego projektu), kosztorys inwestorski, przedmiar robót i STWioRB w 2

egzernp|arzach w tym 1 w wersji elektronicznej na płycie CD w formacie PDF.

7. Dokumentacja projektowa słuŻyÓ będzie jako opis przedmiotu zamówienia do

przetatgu prowadzonego w oparciu o ustawę prawo zamówień publicznych na roboty

budowlane oruz rcalrizacji robót na jego podstawie. Dokumentacja projektowa

powinna byó kompletnazpunktu widzenia celu, któremu ma służyó.



8. Dokumentację projektowo_ kosztorysową naleŻy wykonaó zgodnie z Umową,
zapytaniem ofertowym, ofertą Wykonawcy, zasadami wiedzy technicznej i
obowiązuj ącymi przepi sami prawa.

9. Dokumentacja projektowo- kosztorysowa musi spełniaó wymogi Ustawy Prawo
zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019). W szczególności dokumentacja
projektowo_kosztorysowa nie moŻe zawieruÓ nazw własnych, znaków towarowych,
patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu' który charakteryzuje

produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę. IJrządzenia i
materiały w dokumentacji projektowo_kosztorysowej należy opisywaó parametrami

technicznymi za pomocą zakresów (od-do) lub progów (min. - max.). Do opisu
przedmiotu zamówienia stosuje się nazwy i kody określone we Wspólnym Słowniku
Zanówielt Dokumentacja nie moŻe równiez zawieraó rozwiązań, które mogą w
jakikolwiek sposób powodowaó naruszenie ptzez Zamawiającego ustawy PZP
dotyczącymi zakazuwskazylvaniaznakow towarowych, patentów lub pochodzenia. W
wyjątkowym przypadku, uzasadnionym specyfiką przedmiotu zamówienia kiedy nie
moŻna byłoby opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych
określeń i parametrów technicznych, wskazaniu znaku towarowego muszą
towaruyszyó słowa ,,lub równowaŻny" pod waruŃiem jednoczesnego wskazania
głównych parametrów stanowiących o równowazności.

10. Wykonane opracowania projektowe w poszczególnych branŻach będą wzajemnie

skoordynowane technicznie i kompletne z punktu widzenia celu' któremu mają słuŻyć.

il. Zakres dokumentacji projektowej, o której mowa powyżej sporządzić naleĘ
w szczególności w oparciu o:

o ustawQ z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane (tj. Dz.u. z 2o2o r. poz.

1333 zpóźnl zm.),

o Rozporządzenie ministra rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2020 r.

poz.1609)

o Rozporządzenie ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków
posadowienia obiektów budowlanych (Dz.U. z2Ol2 t. poz. 463)
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Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wtześnia 2004 r. w
sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oruz

programu fuŃcjonalno- użytkowego (tj. Dz. U. z20t3 r. poz.tl29),

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie

określęnia metod i podstaw sporządzenia kosztorysu inwestorskiego,

obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych

kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno_

uzytkowym (Dz.U. z2004 t. poz. 1389 zpóźnt. zm.),

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czetwca 2003 r. w
sprawie informacji dotyczącej bezpieczeitstwa i ochrony zdtowia oruz

planu bezpieczeitstwa i ochrony zdrowia(Dz.U. 2003 Nr 120,po2. tI26),

Ustawę z dnia 3 pużdziernika 2008 r. o udostępnianiu informacji o

środowisku i jego ochronie, udziaIę społeczeństwa w ochronie środowiska

oraz ocęnach oddziaływania na środowisko (tj. Dz.U. z202t t. poz.247),

Wytyczne zawarte w branżowych przepisach szczegółowych,

obowiązujących Polskich Normach, zgodnie z zasadami wiedzy

technicznej t załoŻęniarrti Zamawiającego.

ilI. obowiązki projektanta:

Projektant zobowiązanyjest w opisie przedmiotu zamówienia stosowaó zapisy ustawy

Prawo Zanówieh Publicznych (Dz.U. z20l9 r.poz.2019).

Projektant powinien posiadaó niezbędną wiedzę i doświadczęnie otaz odpowiednie

uprawnienia do wykonywania przedmiotu zawartego w Zapylaniu ofertowym w

branŻach: architektonicznej, elektrycznej, sanitarnej, drogowej, itp.

Projektant powinien dysponowaó osobą/ osobami posiadającąGcymi) odpowiednia

kwalifikacje do realizacji przedmiotu zamówienia.

Podczas wykonywania prac proj ektowych Wykonawc a zobowiązany j est do :

1. Występowania w imieniu i na rzecz Zamawiającego na podstawie upoważnienia

udzieloneg o ptzęz osoby upoważnione do reprezentowania Zanawiaj ącego;

o

a



2. Przygotowania wszelkich wystąpień dotyczących uzgodnień, opinii, informacji

również tych, które musi podpisaó ZamawiĄący oraz danych do umów

przyłączeniowych;

3. Uzgadniania z Zamawiającym treści wszystkich wystąpień o uzyskanie uzgodnień,

opinii, informacji, a treśó wystąpień i uzgodnień' dotyczących wejścia lub korzystania

czasowego bądź stałego z terenu prywatnego winna byó zatwietdzona ptzez

ZarnawiĄącego.

4. opisu zastosowanych wyrobów budowlanych za pomocą obiektywnych cech

technicznych i jakościowycho w sposób nie utrudniający uczciwej koŃurencji, bez

sto sowania nazw handlowych;

5. Ścisłej współpracy z jednostkami wydającymi techniczne waruŃi ptzyłączenia w

sposób umożliwiaj ący uzyskanie najbatdziej optymalnych rozwivair;

6. Uzgadniania na bieżąco z Zamavłiającym dokumentacji w zakresie proponowanych

rozwiązańtechnicznych i zastosowanych wyrobów budowlanych;

7. Uzyskania akceptacji ptzez ZamawiĄącego projektu budowlanego przed

wystąpieniem o jego zatwietdzenie i o pozwolenie na budowę do właściwego organu

wydającego decyzje w tym zakresie;

8. Uczestniczenia w spotkaniach i naradach technicznych organizowanych przęz

ZamawiĄącego oraz ptzedstawiania Zamawiającemu na katŻde wezwanie stanu

zaawansowania prac proj ektowych.

9. Przekazania Zamawiającemu kopii uzgodnień, opinii i innych dokumentów

powstałych w toku projektowania.

10. Dokonywanie dwukrotnej aktualizacji kosztorysów inwestorskich na pisemne Żądanie

ZatnavnĄącego w okresie 3 lat od uzyskania prawomocnej decyzji pozwolenia na

budowę.

Iv. Nadzór autorski:

Na żądanie Zamawiającego Wykonawca będzie obowiązany do sprawowania nadzoru

autorskiego nad rcalizacją robót budowlanych wykonywanych na podstawie dokumentacji

stanowiącej przedmiot niniejszej umowy.

Nadzór autorski obejmuje w szczególności:

a) uzgadnianie z inwestorem i wykonawcą na ich wnioski możliwości wprowadzania

tozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianychw dokumentacji projektowej,



b) czuwanie, aby zakres wprowadzonych zmian nie spowodował istotnej zmiany

zatwierdzonego projektu budowlanego wymagającej uzyskania nowego pozwolenia na

budowę,

c) udział w naradach technicznych na pisemne wezwanie Zamawiającego (maksymalnie

10 pobytów w okresie trwania umowy).

W przypadku stwierdzenia błędów w dokumentacji stanowiącej przedmiot niniejszego

zapytania ofertowego Wykonawca jest zobowiązany do ich nięzwłocznego usunięcia na

własny koszt.

v. Zasady sporządzenia oferty:

1. ofertę na\eŻy spotządzić na załączonym wzotze oferty_ załącznik nr 3,

Ż. W przypadku udzielenia zamówienia Wykonawcy' którego oferta została wybrana jako

najkorzystniejsza, WykonawcazobowiąaĄe się do zawarciaumowy zgodnej zewzotęm

stanowiącym załącznik nr 4,

3. oferta winna przedstawiać: cenę netto oruz brutto wykonania przedmiotu zapytania

ofertowego.

4. W ofercie naleŻy skalkulowaó wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu

zapsĄania ofertowego.

5. Cena podana w ofercie jest ceną ryczałtową. Wynagrodzenie ryczałtowe o którym

mowa obejmuje wszystkie koszty związane z opracowaniem dokumentacji (np. koszty

mapy zasadniczĄ oraz inne), w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania

wszelkich kosztów związanych z rcaIizacją przedmiotu umowy' a także oddziaływania

innych czynników mających lub mogących mieó wpływ na koszty. Niedoszacowanie,

pominięcie orazbtak rczpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może byó podstawą

do żądania zmiany wynagrodz enia ty czahowe go.

6. Zanawiający wymaga ptzedłoŻenia do oferty Wykonawcy stosownego oświadczenia o

spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, stanowiącego załącznik nr 5 do

Zapylania ofertowego wrv z ptzedłoŻeniem aktualnych kopii uprawnień oraz

zaświadczeń z odpowiedniej izby zawodowej osób biorących udział w realizacji

zamówienia oraz dowodów określających czy usługi zostały wykonane w sposób

naleŻfiy orazwskazujących czy zostały prawidłowo ukończone (np. referencje).



I

VI. Wymagania w stosunku do Wykonawcy:

Posiadanie niezbędnej wiedzy otaz doświadczenia do wykonania przedmiotu

zamówienia:

warunek zostanie spełniony jeśli Wykonawca udokumenĘ e naleŻyte wykonanie w
okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeŻeli okres

działalności jest krótszy - to w tym okresie wykonanie co najmniej dwóch usług
polegających na wykonaniu wielobranżowej dokumentacji projektowej

(architektonicznej, konstrukcyjnej, sanitarnej, elektrycznej, ze specyfikacjami

technicznymi wykonania i odbioru robót, przedmiarami, kosztorysami inwestorskimi)

budowy lttbli ptzebudowy lub/i rozbudowy obiektu użyteczności publicznejl z
zasttzeŻęniem, Że wartość wykonanej usługi projektowej nie moze byó niższa niz
60.000 zł btutto, wraz z załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały
wykonane należycieo przy czym dowodami, o których mowa' są referencje bądź inne
dokumenty wystawionę przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były
wykonywane, a jeŻeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterue

wykonawca nie jest w stanie uzyskaó tych dokumentów - inne dokumenty,

Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie analizy złoŻonego

oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu stanowiącego załącznik
nr 5 oruzzałączonych dowodów np. referencji.

2. Dysponowanie osobą/osobami posiadającą(cymi) odpowiednie kwalifikacje do
rcalizacji przedmi otu zamówi enia :

_ w specjalnościach: architektonicznej, konstrukcyjno_budowlanej, instalacyjnej:

sanitarnej i elektrycznej. Na potwierdzenie powyższego Zamawiający wymaga
przedłoŻenia do oferty Wykonawcy stosownego oświadczeniao spełnianiu warunków
udziału w postępowaniu, stanowiącego załącznik nr 5 do Zapytania ofertowego

wraz z przedłożeniem kopii aktualnych uprawnień oraz zaświadczeń z
odpowiedniej izby zawodowej osób biorących udział w realizacji zamówienia.

1 
Przez budynek użytecznoścl pub|icznej należy rozumieć budynek przeznaczony na potrzeby administracji publlcznej,

wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu relig'rjnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej,
spolecznej lub socjalnej, obsługi bankoweJ, handlu, gastronomii, usług, w tym usiug pocztowych lub telekomunikacyjnych,
turystyki, sportu, obsługi pasaźerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym,
oraz inny budynek przeznaczony do wykonywania podobnych funkijl; za budynek użyteczności publicznej uznaje się także
budynek biurowy lub socjalny;



VIL Inne wymagania:

1. Zamawiający zasttzega sobie prawo do wzywania Wykonawców w celu uzupełnień

dokumentów w przypadku ofert wadliwych i/lub niekompletnych (dotyczy ofeńy

najkorzystniejszej).

2. W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta zostaławybrana jako najkorzystniejsza

będzie uchylał się od zavłarcia umowy Zamavłiający może wybraó ofertę

najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez ptzeprowadzenia ich ponownej

oceny' chyba, Że zachodzi przesłanka uniewaznienia postępowania.

3. Zamawiający zasttzega sobie mozliwośó unieważnienia postępowania w sprawie

Zapylania ofertowego.

4. Oferta podlega odrzuceniu gdy:

a) jej treśó nie odpowiada treści zapytaniaofertowego

b) zawierabłędy w obliczeniu ceny lub kosztu

c) zostałazłoŻonapo terminie określonym w zapytaniu ofertowym

d) wykonawca ni e vryt aził zgo dy, na przedłuŻenie terminu zwiryania ofeitą

5. Zamawiający poprawia w ofercie ( niezwłocznie zawiadaniając o tym wykonawcę,

którego oferta zostaŁa poprawiona) :

a) oczywiste omyłki pisarskie

b) oczywiste omyłki rachuŃowe, z uwzględnieniem konsekwencji

rachunkowych dokonanych poprawek

c) Inne omyłki polegające na niezgodności oferty z opisem przedmiotu

zamówienia, niepowoduj ące istotnych zmian w treści oferty

6. JeŻeli Wykonawca nie złoŻyŁ oświadczeń i/lub dokumentów o których mowa w

Rozdziale VI Zapytania ofertowego lub innych dokumentów niezbędnych do

przeprowadzenia postępowania, oświadczęnia lub dokumenty są niekompletne,

zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości,

Zamawiający zasttzega sobie prawo do wzywania do ich zfoŻenia, uzupełnienia,

poprawienia lub do udzielenia wyjaśnień w terminie ptzez siebie wskazanym jedynie

w)'konawcę" którego oferta została najwyżej oceniona" chyba. zę mimo ich złozenia.

uzupełnienia. poprawienia lub udzielenia wyjaŚnień oferta wykonawcy podlega

odrzuceniu albo konieczne bvłob}' uniewaŻnienie zapytania ofertowego.



7. W przypadku wykrycia nieprawidłowości przedłożonych przez wykonawców

dokumentów, o których mowa w Rozdziale YI bądż ich braku Zalnawiający nie

będzie badał ofert, które nie zostały najvłyże1ocenione.

8. Wykonawca moŻe zvłtóció się pisemnie do Zarnawiającego o wyjaśnienie treści

niniejszego Zapytaniaofertowego. ZanawiĄący udzieli wyjaśnień nie później niżna
2 dniptzedupływem terminu składania ofett,zzastrzeŻeniem ust. 9.

9. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści Zapytaniaofertowego wpłynie do zamawiającego

później niz do końca dnia, w którym upływa połowa Wznaczonego terminu

składania ofert lub dotyczy udzielonych wyjaśnien, Zamawiający moze udzielió

wyjaśnień lub pozostawió wniosek bez rczpatrzenia.

10. Ewentualna zmiana terminu składania ofert nie powoduje przesunięcia terminu, o

którym mowa w ust. 9, po upłynięciu, którego Zamawiający może pozostawiÓ

wnio sek o wyj aśnienie treści Zapylania b ez rczpattzenia.

11. Nie udzie|a się Żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy
odpowiedzi na kierowane do Zamawiającego zapytania w sprawach wymagających

zachowania pisemności postępowania.

v[I. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy:

1) Przed zawarciem umowy Wykonawca wniesie zabezpieczenie należytego

wykonania umowy w wysokości 50ń łącznego wynagrodzenia brutto
Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy. Zabezpieczenie należytego

wykonania umowy zostanie zwrócone Wykonawcy w następujących terminach:

a. 70Yo wysokości zabezpieczenia - w ciągu 30 dni od dnia podpisania

protokołu odbioru końcowego i uznania ptzez Zamawiającego za naleŻycie

wykonane;

b. 30% wysokości zabezpieczenia _ najpóżniej w 15 dniu od upływu okresu

rękojmi zawady.

2) Zabezpieczenie może byó wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub w
kilku następuj ących formach:

a. pieniądzu;

b. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy

oszczędnościowo-kredytowej, z tym Że zobowiązanie kasy jest zawsze

zob owiązaniem pieniężnym ;

c. gwarancjach bankowych;



d. gwarancjach ubezpieczeniowych;

3) oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie zabezpieczenia naleŻytego

wykonania umowy musi byó dostarczony do Zamawiającego najpóŻniej w dniu

podpisania umowy.

4) Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca zobowiązany będzie wnieśó

przelewem na rachunek bankowy: Bank Spółdzielczy w Mińsku Mazowieckim Nr

52 9226 0005 0000 8035 2000 0040 z podaniem tytułu: ,,Zabezpieczenie

należytego wykonania umowy' nr sprawy RI.271.3.8.202t"

rx. Termin wykonania przedmiotu zamówienia: 9 miesięcy od dnia podpisania
umowy.

x. Warunki płatności:

Za zgodą Zamawiajqcego dopuszcza się możliwośó częściowego fakturowania prac

projektowych na podstawie protokołu częściowego wykonania prac' maksymalnie do 70oń

wynagrodzenia brutto określonego w Umowie na podstawie poniższej formuły:

7 0oń wynagrodzenia _ po dostarczeniu kompletnej dokumentacj i Zanawiającomu

oraz po r-ło'Żeniu wniosku o pozwolenie na budowę

30oń (pozostała lrwota) _ po uzyskaniu decyzji pozwolenia na budowę

xI. Termin rłłiązania ofertą:

30 dni. Bieg terminu związania ofertą rczpoczyna się wraz z upływem terminu składania

ofert, licząc od dnia składania ofert włącznie.

xil. Kryterium oceny ofeń: 100% cena

XIII. Termin i miejsce składania ofeń:

Do 29 marca 2021 r. do godz. 10.00, Urząd Gminy Mińsk mazowiecki, sekretariat pok. 102,

fax.25 756 25 50 lub na adres Emil: inwestycje@minskmazowiecki.pl

a

o

xIV. Załączniki do Zapytania ofeńowego



L Załącznik nr 1_ Koncepeja architektoniczna
?, Załącalik nr 2- Postanowienie o udzieleniu odstępstwa od przepisówtechnioznych
3. Załącznik nr 3- Formularz oferty
4, Załącznik nr 4_ Wzór umowy
5. Załączlttk nr 5- oświadczenie o spełnianiu warunku :udziałuwpostępowaniu

osobami upoważnionyml do kontahów lub udzielania wszelkich wyjaśnień jest Patrycja
Lipińslra- referat ds. inwestycyjnych, Tel. (25) 756 25 23


