
GMINA OPOCZNO
:Jl. Staromiejska 6, 26-300 Opoczno
teł. (0-44) 7363100, fax (0-44) 7363111

NIP: 768-171-75-75

Załącznik nr 2
do Regulaminu udzielania zamówień o wartości nieprzekraczającej

wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

WKSF.041.1.2015

Gmina Opoczno, 26-300 Opoczno, ul. Staromiejska 6,
zaprasza do złożenia oferty na realizację zadania p.n.

Wykonanie lO-ciu programów funkcjonalno-użytkowych placów zabaw

Programy funkcjonalno-użytkowe są opracowywane celem przeprowadzenia postępowania przetargowego
pn. "Zaprojektowanie i wykonanie 10-ciu placów zabaw" realizowanych w ramach projektu p.t. "Edukacja
przedszkolna na dobry start", w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, priorytet: IX. Rozwój
wykształcenia i kompetencji w regionach, działanie: 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie
wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, poddziałanie: 9.1.1 Zmniejszanie
nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej.

I. Opis sposobu przygotowania oferty:
Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie. Na kopercie należy umieścić nazwę oraz adres
Zamawiającego, nazwę i adres Wykonawcy oraz napis: "Oferta na realizację zadania: Wykonanie
10-ciu programów funkcjonalno-użytkowych placów zabaw". Oferta powinna obejmować całość
zamówienia określonego przez Zamawiającego.

Oferta powinna być złożona na druku ofertowym dołączonym do niniejszego zaproszenia. Druk
ofertowy powinien być wypełniony w języku polskim, trwałą i czytelną techniką, pismem
komputerowym lub ręcznym.

II. Opis przedmiotu zamówienia:
1) Przedmiotem zamówienia jest wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego dla placu zabaw

przy:
a) Szkole Podstawowej nr 1 im. Kornela Makuszyńskiego w Opocznie, ul. M.C. Skłodowskiej 5;

b) Szkole Podstawowej nr 2 im. Kazimierza Wielkiego w Opocznie, ul. Inowłodzka 3;

c) Szkole Podstawowej nr 3 im. Henryka Sienkiewicza w Opocznie, ul. Armii Krajowej 1;

d) Szkole Podstawowej im. Tadeusza Sygietyńskiego w Bukowcu Opoczyńskim, Bukowiec

Opoczyński 74;

e) Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Mroczkowie Gościnnym, Mroczków Gościnny 50;

f) Szkole Podstawowej im. Armii Krajowej w Ogonowicach, Ogonowice 207 a;

g) Szkole Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Bielowicach, Bielowice 56;

hl Szkole Podstawowej w Januszewicach, Januszewice 67;

i) Szkole Podstawowej w Modrzewiu, Ziębów 14;

j) Szkole Podstawowej w Sielcu, Sielec 40.

2) Obowiązki Wykonawcy:

a) sporządzenie kompletnych programów funkcjonalno-użytkowych w zakresie wytycznych do

dalszego projektowania, na podstawie których Zamawiający będzie mógł przeprowadzić

postępowanie przetargowe w celu wyłonienia Wykonawcy prac projektowych i

budowlanych;
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b) opracowanie dla każdej z lO-ciu szkół odrębnego programu funkcjonalno-użytkowego placu

zabaw w 2 egz. w wersji papierowej i w 1 egz. w wersji elektronicznej na płycie CD/DVD;

c) przedstawienie w każdym z 10-ciu programów funkcjoncilno-użytkowych szacunkowego

kosztu wykonania prac projektowych i budowlanych;

d) uwzględnienie w opracowywanych programach funkcjonalno-użytkowych sprzętu

wymienionego w załączniku nr S do zaproszenia;

e) dokonanie wizji w terenie po uprzednim uzgodnieniu terminu z Zamawiającym, celem

oceny stanu faktycznego i doprecyzowania wyposażenia oraz zakresu prac niezbędnych do

wykonania z każdym z Dyrektorów Szkoły i Zamawiającym;

f) sporządzenie z każdej wizji/spotkania w terenie protokołu uzgodnień;

g) usunięcie ujawnionych wad w terminie określonym przez Zamawiającego. Poprawki winny

być naniesione w każdym egzemplarzu programu oraz na nośniku CD/DVD;

h) dysponowanie osobami posiadającymi odpowiednią wiedzę i doświadczenie celem

prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia;

i) udzielanie odpowiedzi w terminie określonym przez Zamawiającego na pytania dot.

programu zadane przez potencjalnych oferentów na etapie postępowania przetargowego

pn. "Zaprojektowanie i wykonanie lO-ci u placów zabaw".

3) Programy funkcjonalno-użytkowe należy wykonać zgodnie z:

a) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z

2013 r., Nr 1129, ze zm.);

b) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia

metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów

prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w

programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004 r., Nr 130, poz. 1389, ze zm.);

c) Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., Nr 907, ze

zm.);

d) Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2013 r., Nr 1409, ze zm.).

4) Termin wykonania zadania: 14 dni od dnia podpisania umowy.

III. Z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę, zostanie zawarta umowa, której wzór stanl
załącznik do niniejszego zaproszenia.

IV. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium:
Cena, kryterium wagowe: 100%

V. Wykonawca składając ofertę, jest zobowiązany dołączyć do niej następujące dokumenty:
1. Ofertę wypełnioną zgodnie z załączonym formularzem ofertowym.
2. Parafowany na każdej stronie projekt umowy.

VI. Opis sposobu obliczania ceny:
W cenę oferty należy wliczyć wszystkie koszty wykonania zamowlenia. Wykonawca jest
zobowiązany do podania ceny netto usługi/dostawy/roboty budowlanej będącej przedmiotem
zamówienia powiększonej o obowiązujący podatek VAT.

VII. Cena podana przez Wykonawcę za świadczoną usługęjEłesta· .••••ęjrebetę b",Ełewlaną obowiązuje
przez cały okres obowiązywania umowy i nie będzie podlegała waloryzacji (podać klauzulę/
sposób waloryzacji świadczenia).
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VIII. Miejsce i termin złożenia oferty:
Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 7 lipca 2015 r. do godz. 1200 w siedzibie Zamawiającego ul.
Staromiejska 6, 26-300 Opoczno, sekretariat, I piętro, w zamkniętej kopercie opisanej zgodnie ze
wskazówkami z pkt. I. Oferta otrzymana przez Zamawiającego po upływie terminu na składanie
ofert zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania i nie będzie podlegała procesowi oceny.
Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać
złożoną przez siebie ofertę przed upływem terminu wyznaczonego na składanie ofert.

IX. Miejsce oraz termin otwarcia oferty:
Otwarcie złożonych w postępowaniu ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, Opoczno, ul.
Staromiejska 6, budynek B, pok. 2, w dniu 7 lipca 2015 r., o godzinie 1230. Informacja
o wyborze naj korzystniejszej oferty zostanie przekazana wszystkim składającym oferty pocztą
elektroniczną na adresy wskazane przez nich w formularzu ofertowym oraz zostanie umieszczona
na stronie BlP Gminy Opoczno.
Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcą jest p. Monika Stępień, tel. 44/736-31-45, e-mail
monika.stepien@um.opoczno.pl.

X. Informacje dotyczące zawarcia umowy:
W terminie do 7 dni od dnia powiadomienia przez Zamawiającego o wyborze oferty Wykonawca,
którego oferta została uznana za naj korzystniejszą w postępowaniu, jest zobowiązany do
podpisania umowy.
Umowa musi zawierać w swojej treści wszystkie elementy oferty Wykonawcy.
Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od zawarcia umowy jeżeli najkorzystniejsza oferta
przewyższy kwotę środków przeznaczonych przez Zamawiającego na realizację tego zadania.

B

26.06.2015 r .

Załączniki:
1. Formularz ofertowy (załącznik Nr 4).
2. Projekt umowy.
3. Zestawienie sprzętu (w podziale na szkoły), który należy uwzględnić w programach funkcjonalno-użytkowych placów zabaw (załącznik Nr S).
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