ZAPYTANIE OFERTOWE
(na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych tj.: Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.)
I.

Zamawiający:
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy
ul. Podleśna 61
01-673 Warszawa

II.

Przedmiot zapytania ofertowego:
Przedmiot zapytania obejmuje usługę wykonania dokumentacji projektowej remontu
schodów zewnętrznych Regionalnej Stacji Hydrologiczno-Meteorologicznej (RSHM) w
Olsztynie
RSHM Olsztyn
ul. Sielska 22A
10-802 Olsztyn

III.

Zakres usługi:

1. Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej (projekt budowlano – wykonawczy)
remontu schodów zewnętrznych budynku RSHM Olsztyn (w 4 egzemplarzach) wraz z
uzyskaniem ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę (uzyskanie przez Wykonawcę decyzji
pozwolenia na budowę będzie wymagane przez Zamawiającego tylko w przypadku, jeśli
fizyczne wykonanie poniższych etapów remontu będzie wymagało decyzji o pozwoleniu na
budowę)
Planowane etapy remontu to:
1) wyburzenie istniejących schodów wraz z podestem i przestrzenią pod schodami
2) wykonanie fundamentów pod schody i ściany żelbetowe pod schodami i podestem
3) wykonanie ścian żelbetowych (do oparcia biegu i podestu)
4) izolacja termiczna ściany zewnętrznej budynku (pod podestem)
5) wykonanie nowych schodów wraz z podestem o konstrukcji żelbetowej na szalunku
traconym z uwzględnieniem grubości przeznaczonej na okładzinę z płytek z ewentualnym
wyrównaniem podłoża (wymiary stopni oraz długość i szerokość biegu i podestu nie
powinny ulec zmianie)
6) ułożenie płytek mrozoodpornych, antypoślizgowych 30 x 30
7) wykończenie zewnętrznej powierzchni zaślepienia przestrzeni pod schodami
8) montaż nowej barierki stalowej ocynkowanej, malowanej na uzgodniony kolor mocowanej do boku biegu i podestu

9) naprawa elewacji po przeprowadzonych pracach budowlanych (w tym – po demontażu
barierki)
10) odtworzenie terenu zewnętrznego i jego elementów (zieleń, opaski)
2. Wykonanie dokumentacji kosztorysowej (kosztorys inwestorski i ofertowy), przedmiaru
robót oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (w 4
egzemplarzach)
3. Pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie prac budowlano-remontowych.
IV.
V.

Termin realizacji: do 30.11.2019 r.
Proponowana cena oferty:
W ofercie należy podać całkowity koszt wykonania usługi. Wykonawca określi cenę oferty
netto, podatek VAT oraz cenę brutto przedmiotu zapytania ofertowego, jako cenę ryczałtową
obejmującą wszystkie koszty czynności związanych z wykonaniem przedmiotu zapytania
ofertowego, w tym koszty: robocizny, przejazdów, zakupu materiałów, analiz, wymaganych
prawem opłat administracyjnych, kosztów pozyskania mapy zasadniczej i mapy do celów
projektowych (jeżeli zajdzie taka konieczność) ewentualnych uzgodnień i inne niezbędne
czynności potrzebne do realizacji zamówienia.
Przed obliczeniem ceny oferty Wykonawca powinien dokładnie zapoznać się z terenem
działki i lokalizacją a także uzyskać niezbędne do sporządzenia oferty informacje mające
wpływ na wartość zamówienia.
Cenę ryczałtową należy traktować jako stałą i nie zmienną przez cały czas trwania umowy.
Cenę oferty należy podać z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku, w PLN liczbowo i
słownie z wyodrębnieniem należnego podatku VAT w następującej formie:
„Oferujemy wykonanie przedmiotu zapytania ofertowego za kwotę ryczałtową: ……. zł netto,
słownie………………………….zł

netto,

w

tym

wynagrodzenie

za

pełnienie

nadzoru

autorskiego:…………….zł netto, słowne…………………. zł netto.,
Podatek Vat:……………………………zł, słownie…………………………..zł
Cena brutto:…………………….. zł, słownie………………………………..zł”
VI.

Wymagania:
1. Wykonawca oświadcza, że posiada kwalifikacje do wykonania przedmiotu Umowy. W
celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada odpowiednie uprawnienia do wykonania

zamówienia, do oferty należy dołączyć: odpis uprawnienia do projektowania bez
ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz aktualne zaświadczenie o
przynależności do właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa
2. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu Umowy z najwyższą starannością,
zgodnie z obowiązującymi zasadami najlepszej praktyki zawodowej oraz
obowiązującymi przepisami prawa.
3. Wykonawca winien posiadać niezbędne doświadczenie w zakresie prac objętych
przedmiotem zapytania ofertowego w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie wykazać wykonanie usługi objętej
przedmiotem zapytania ofertowego dla co najmniej 3 obiektów budowlanych (mile
widziane będzie przedłożenie referencji, protokołów odbioru itp.).
4. Dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi
do świadczenia wykonania usług opisanych w niniejszym zapytaniu ofertowym.
Na potwierdzenie spełnienia tego warunku Wykonawca wykaże, że dysponuje lub
będzie dysponował niezbędną ilością Pracowników z odpowiednimi uprawnieniami.
5. Zamówienie zostanie udzielone podmiotowi prowadzącemu działalność gospodarczą.
6. Wykonawca prowadzący działalność gospodarczą na podstawie wpisu do ewidencji
działalności gospodarczej winien dołączyć do oferty podpisaną klauzulę informacyjną
wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych.
7. Zamawiający wymaga odbycia wizji lokalnej. Potwierdzeniem odbycia wizji lokalnej
będzie podpisany protokół. Oferty wykonawców, którzy nie uczestniczyli w wizji
lokalnej nie będą rozpatrywane.
VII.

Kryteria oceny ofert:
100% cena.

VIII.

Uwagi:
Wykonawca przesyłając ofertę na wskazany w zapytaniu adres mailowy, wyraża zgodę i
zobowiązuje się do przystąpienia do zawarcia Umowy z Zamawiającym.
Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za ofertę
najkorzystniejszą oraz który spełni wymogi określone w zapytaniu ofertowym.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany lub uzupełnienia treści zapytania
ofertowego, przed upływem terminu na składanie ofert. Informacja o wprowadzeniu zmiany
lub uzupełnieniu w treści Zapytania Ofertowego zostanie przekazana Wykonawcom
niezwłocznie – przesłana zostanie e-mailem na wskazany przez Wykonawcę adres mailowy
(Wykonawca w ofercie winien podać adres mailowy do korespondencji oraz numer telefonu

kontaktowego), jak również zostanie opublikowana na stronie Zamawiającego. Jeżeli
wprowadzone zmiany lub uzupełnienia treści Zapytania Ofertowego będą wymagały zmiany
treści ofert, Zamawiający przedłuży termin składania ofert o czas potrzebny na dokonanie
zmian w ofercie.
Cena umowna zostanie zapłacona przez Zamawiającego na podstawie faktury Wykonawcy
wystawionej po podpisaniu Protokołu Odbioru w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury,
przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze. Za dzień dokonania
zapłaty rozumie się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego
IX.

Kontakt:
Osobą do kontaktu ze strony Zamawiającego jest p. Barbara Ziniewicz
tel. (85) 7486 170 kom. 503 185 170, e-mail: barbara.ziniewicz@imgw.pl
W sprawach technicznych osobą do kontaktu ze strony zamawiającego jest p. Arkadiusz Lipka
tel. (22) 56 94 234, e-mail: arkadiusz.lipka@imgw.pl.

X.

Wizja lokalna:
Odbycie wizji lokalnej możliwe jest po uprzednim ustaleniu terminu z Zamawiającym.
Osobą do kontaktu w zakresie wizji lokalnej Stanisław Suchecki tel. 504 212 272

XI.

Termin składania ofert:
Oferty prosimy składać na podany adres e-mail do dnia 07 października 2019r.

