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Dotyczy: wykonania dokumentacji projektowej i uzyskanie pozwolenia na budowę dla
zadaszenia przy budynku socjalnym boiska spońowego w Kozłowie wraz
zutwardzeniem terenu w ramach zadania pn. "Budowa zadaszenia przy budynku
socjalnym boiska sportowego w Kozłowie wraz zatwardzeniem terenul'.

Burmistrz Sośnicowic zvlraaa się z prośbą o przedŁożenie oferty cenowej na wykonanie
zamówienia publicznego polegającego na wykonaniu dokumentacji projektowej wraz
z uzyskaniem pozwolenia na budowę dla zadaszenia przy budyŃu socjalnym boiska sportowego
w Kozłowię wraz zltwardzeniem terenu w ramach zńańa pn. "Budowa zadaszenia przy budynku
socj alnym boiska sportowego w Kozłowi e wTaz z utwardzeniem terenu".

Zamówięnie jest realizowane zgodnie z zasadą konkurencyjności i zasadą efektywnego
zarządzania finansami z pominięciem trybów określonych w ustawię z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z dnia 29 sĘcznia 2004 z póż. zm.)
zgodnie z treścią aft. 4 pkt. 8 tejże ustawy oraz na podstawie procedur udzielania zarlówień
publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 30.000 euro
ustalonych w Regulaminie udzielania zarnówięh publicznych w Urzędzie Miejskim
w Sośnicowicach (zńącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Sośnicowic nr 8812014 z dnia
22.09.ż0l4r.).

1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA:
l.l.Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji pĄektowej na budowę dla

budowy zadaszenia przy budynku socjalnym boiska sportowego w Kozłowie wraz
z utwardzeniem terenu pod zadaszeniem i wokół Zadaszenie winno przylegaó do
istniejącego budynku socjalnego. Wymiary zadaszenia około 6 m x 16 m w konstrukcji
drewnianej oraz uzyskanymi w imieniu Inwestora pozwolenia na budowę ww. zadaszenia
dla zadania pn. ,,Budowa zadaszenia przy budynku socjalnym boiska sportowego
w kozłowi e wraz z utwardzeniem terenu ".

1 .2. Lokalizacj a inwestycj i :

44-153 Kozłów ul. Młyńska teren boiska sportowego w Kozłowie
Dzińki o nr ewidencyjnym: I9l2 arklsz mapy 6 obręb Kozłów - własność Gmina
sośnicowice.

1 . 3 . Wym a garia Zarnaw iaj ąc e go do zawarto śc i opracowani a :

Opracowanie winno zawierać kompletną dokumentację pĄektową zadaszenia przy
budynku socjalnym boiska sportowego przry ul. Młyńskiej w Kozłowie wTaz
z ut:w at dzeniem terenu.
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Dokumentacja winna za,wrcrać wszystkie niezbędne do rcalizacji pozwolenia i uzgodnienia,
na podstawie których Oferent w imieniu Zamawiającego uzyska pozwolenie na realizację
zadańa.

1.4.Części opracowania należy dostarczyć w ilościach:
Projekt budowlano - wykonawczy 4 egz.
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych 2 egz,
Przedmiar robót 2 egz.
Kosźorys inwestorski 2 egz.
Wersja elektroniczna całości dokumentacji na nośniku elektronicznym 1 egz.

Projekt powinien zawierać wszystkie jednoznaczne i niezbędne do realizacji rysunki lub
opisy. Dla opracowania winien być opracowany kosźorys inwestorski.
Projektant w terminie 1 miesiąca od podpisania umowy przedstawi Zamawiającemu do
akceptacj i koncepcj ę opracowan ia v,"raz z szacunkowym kosztem.

1.5.Wszelkie niezbędne materiały wnioski, uzgodnienia, opinie wymagane dla rcalizacji prac
projektowych, Wykonawca pozyskuje we własnym zakresie w ramach kosztów
określonych w złożonej ofercie.

1,6.Przed złożęnięm oferty zalęca się przęptowadzenie wizji lokalnej w terenię
w terminie wcześniej uzgodnionym z Zamawiaj ącym.

TERMIN WYKONANIA ZADANIA:
Wymagany termin wykonania zadania: do 3I.07.20I7r,

KRYTERIA WYBORU OFERTY:

3.I.100% - cena

3.Z.Wykonawca jest zobowiązany do podania ceny ryczńtowej brutto, która będzie obejmować
wykonanie całości przedmiotu zamówienia określonego w niniejszym zapytariu, a także
podania terminu rcalizacji przedmiotu zamówienia.

3.3.0cęna ofert: Zarrtawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada
ws zy stkim wyma ganio m okre ś l onym w nini ej szym zapytaniu or az uzy ska najwy ższą lic zb ę
punktów obliczoną wg. wzoru S : (C.i"/Cor) xWu gdzie:

S - Ilość puŃtów uzyskanaprzez Wykonawcę w kryterium oceny ofeń
Cmin - najniższa cena
C61- cen& badanej oferty
Wu- waga w ocenianym kryterium

3.4.0ferty złożone po terminie i niekompletne nie będą rozpatrywane.

3.5.Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofeńę.

3.6.W toku badania i oceny ofert Zamawiający moze żądaó od oferentów wyjaśnień
doty czący ch treści złożonych ofert.

Teleforł: (032) 238-71-S1 , Fax: (032) 238-75,50
Nn konta, BS Sośnicowice 81-84600008-2001-0000-0909-0001. NlP- 631,10-04-730

e-mail: um@sosnicowice. pI http://wrłnł,scsnicowice.pl

)

3.

str.2



Urząd Miejski
w sośnicowicaclr 44-153 Sośnicowice. Rynek 19

4. OP§ SPOSOBU SKŁADANIA OFERTY:
4.1.Ofęrta musi byó podpisana przez osobę/osoby uprawnione do składania cywilnoprawnych

oświadczeń woli ze skutkiem zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy.

4.2.Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane zprzygotowaniem i ńożeniem oferty.

4 .3 .Zanavńaj ący nie dopuszcza możliwo ści składania ofert częściowych.

4.4.Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia części lub całości zamówienia
podwykonawcom.

4.5.0fertę oraz wszystkie załącznlki należy sporządzić w języku polskim w formie pisemnej.
Oferta musi być czytelna.

4.6.Termin zwtązania oferty 30 dni.

5. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERTY:
5.1.0ferty należy składać osobiście w formie papierowej do Sekretariatu Urzędu Miejskiego

w Sośnicowicach ul. Rynek 19, 44-153 w kopertach z dopiskiem - ,,Oferta na wykonanie
zadaria- pn.: Budowa zadaszeniaprzy budynku socjalnym boiska sportowego w Kozłowie
wtaz z utwardzeniem terenu - dokumentacja projektowao' lub w postaci elektronicznej (w
formie podpisanych przez uprawnioną osobę/y skanów wymaganych dokumentów)
przesyŁając na adres e-mail: zmorqala@sosnicowice.pl w terminie do dnia 09.03.2017r.

5,2.Oferent możeprzed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

5.3.W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień
doĘ czący ch treści złożony ch ofert.

6.

.1

OSOBA DO KONTAKTU:
Zofta Morgała
tęL.322387l91 wew.320
e-mail: zmorgala@sosnicowice.pl

ZAŁĄCZNIKI:
Załącznik 1 - formularz ofertowy.
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