Żuromin, dnia 03.12.2015 r.
IBiOŚ.271.1.290.2015

ZAPYTANIE OFERTOWE

na udzielenie zamówienia o wartości poniżej 30.000 euro
1. Zamawiający:
Gmina i Miasto Żuromin zgodnie z art. 4 pkt. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (tekst
jednolity Dz. U. z 2013 r. Poz. 907 z późn. zm.) oraz regulaminem udzielania zamówień
publicznych w UGiM Żuromin, których wartość nie przekracza wyrażonej
w złotych równowartości kwoty 30.000 euro zatwierdzonych zarządzeniem nr 30/2014
Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dn. 16.04.2014 zaprasza do złożenia oferty na
opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji pn. „Budowa targowiska gminnego
w Żurominie przy ul. Zwycięstwa - wykonanie dokumentacji projektowej wiaty targowej
oraz hali targowej”.

2.

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektu budowlanego dla następujących
obiektów

Ogólny opis obiektów:
1. Wiata
− Przybliżone wymiary 10 x 60 m,
− Wysokość umożliwiająca wjazd samochodu dostawczego,
− Konstrukcja stalowa,
− Zasilanie w energię elektryczną,
2. Hala targowa
− Przybliżone wymiary 44 x 60 m,
− Wysokość umożliwiająca wjazd samochodu dostawczego,
− Konstrukcja stalowa,
− Zasilanie w energię elektryczną
Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27
sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013, poz. 885 z późn. zm.)
oraz ustawy-Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r., Rozporządzenia Ministra
Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i
ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r., Rozporządzenia Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu
budowlanego z dnia 25 kwietnia 2012 oraz innych obowiązujących przepisów
3.

Zakres i przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:
− pozyskanie map do celów projektowych,
− opracowanie dokumentacji projektowej wraz z niezbędnymi uzgodnieniami
wymaganymi do pozwolenia na budowę oraz przy uzyskaniu decyzji na użytkowania,
− przedmiary robót i kosztorysy inwestorskie,
− specyfikacje techniczne,
− wersja elektroniczna opracowania przekazana na nośniku elektronicznym w wersji
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4. Powierzenie całości lub części robót podwykonawcom wymagać będzie, pod
rygorem nieważności, pisemnej zgody Zamawiającego.
5. W przypadku oferty Konsorcjum, Lider Konsorcjum zapewni prowadzenie danego
rodzaju robót przez Partnera posiadającego udokumentowane doświadczenie
w tym zakresie.
6. Wykonawca zobowiązuje się do przedstawienia Zamawiającemu do akceptacji
opracowanie.
7. Termin realizacji zamówienia: Od dnia podpisania umowy do dnia 29.02.2016 roku
8. Warunki udziału w postępowaniu:
8.1.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się osoby fizyczne oraz podmioty
wymienione w art. 279 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych
(t. j. Dz. U. z 2013, poz. 885 z późn. zm.) spełniające warunki określone w art. 286
cyt. ustawy.
8.2.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający warunki
dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia.
8.3.
Osoba sporządzająca projekt musi posiadać:
- uprawnienia do wykonania zadania,
- wiedzę i doświadczenia,
- dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym,
- nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy
Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. Poz. 907 z późn. zm)
9. Warunki płatności:
Płatne na konto, po wystawieniu faktury/rachunku przez Wykonawcę, w terminie 30 dni od
dnia złożenia faktury/rachunku.
10.
Kryteria oceny ofert, ich znaczenie, opis sposobu obliczenia ceny:
Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie najkorzystniejszej dla Zamawiającego
ceny.
11.
Miejsce i termin złożenia oferty:
Ofertę należy złożyć Zamawiającemu, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Oferta na
wykonanie dokumentacji dla inwestycji pn. „Budowa targowiska gminnego w
Żurominie przy ul. Zwycięstwa - wykonanie dokumentacji projektowej wiaty targowej
oraz hali targowej””.
Na adres: Urząd Gminy i Miasta Żuromin – Pl. Piłsudskiego 3, 09-300 Żuromin,
Sekretariat Urzędu - pokój nr 17, w terminie do dnia 10.12.2015 roku, do godz. 1000
12.
Termin otwarcia ofert:
Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Gminy i Miasta Żuromin, Pl. Piłsudskiego 3,
09-300 Żuromin, pok. Nr 36, dnia 10.12.2015 roku, godz. 1015
13.
Sposób przygotowania oferty:
Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym – stanowiącym zał. nr 1 do zapytania
ofertowego. W formularzu ofertowym należy podać cenę brutto za wykonanie
zamówienia.
14.

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania.

Burmistrz Gminy i Miasta Żuromin

.

2

