
Ryczywół, dnia 25 stycznia 2015 r.

Zapytanie ofertowe

W  związku  z  zamiarem  udzielenia  zamówienia  na  wykonanie  dokumentacji  projektowo-
kosztorysowej dla kompleksowej termomodernizacji budynku położonego przy ul. 6 Stycznia nr
6 w Ryczywole, zapraszam do złożenia oferty.

Opis przedmiotu zamówienia:
Zakres opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej obejmuje:

1) audyt energetyczny budynku,
2) inwentaryzację budynku,
3) projekt  budowlany  pełnobranżowy  w  zakresie  uwzględniającym  specyfikację  robót

budowlanych  (branża  budowlana,  instalacyjna  wod.-kan.  /  c.o.  /  c.w.u.  /  wentylacji,
elektryczna, zagospodarowanie terenu) zawierający wszystkie niezbędne opinie i uzgodnienia
(6 egz. + wersja elektroniczna),

4) projekt  wykonawczy  w  zakresie,  o  którym  mowa  w  §  5  Rozporządzenia  Ministra
Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 202 poz. 2072 z późn. zm.) w
sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (6 egz. +
wersja elektroniczna),

5) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych w zakresie niezbędnym do
określenia  standardu  i  jakości  wykonania  robót,  sposobu wykonania  robót  budowlanych,
właściwości wyrobów budowlanych oraz oceny prawidłowości wykonania poszczególnych
robót, sporządzoną zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113,
poz. 759 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004
r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 202 poz. 2072 z późn. zm.) w sprawie szczegółowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych
oraz programu funkcjonalno – użytkowego (2 egz. + wersja elektroniczna),

6) przedmiar robót dla każdej z branż w zakresie, o którym mowa w § 6-10  Rozporządzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 202 poz. 2072 z późn.
zm.)  w  sprawie  szczegółowego  zakresu  i  formy  dokumentacji  projektowej,  specyfikacji
technicznej  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  oraz  programu  funkcjonalno  –
użytkowego (2 egz. + wersja elektroniczna),

7) kosztorys inwestorski dla każdej z branż, sporządzony zgodnie z ustawą Prawo zamówień
publicznych  (Dz.  U.  z  2010  r.  Nr  113,  poz.  759  z  późn.  zm.)  oraz  wymaganiami
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2044 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)  –  (2  egz.  +  wersja
elektroniczna),

8) informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (6 egz. + wersja elektroniczna).

Szczegółowy zakres i opis przedmiotu zamówienia zawarty został we wzorze umowy (załącznik
nr 2 niniejszego pisma).

Termin wykonania zamówienia: do dnia 10 marca 2016 r.

Oferta winna zawierać:
1. Formularz ofertowy (załącznik nr 1 niniejszego pisma)

Obowiązujące zasady złożenia oferty:
1. Cena ofertowa musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia. 



2. Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej na adres m.kozlowski@pkryczywol.pl  w terminie
do  dnia  28  stycznia  br.  (forma  elektroniczna  wymaga  skanowania  oryginału  formularza
ofertowego z uwidocznionym podpisem upoważnionego przedstawiciela wykonawcy).

3. Zamawiający wybierze ofertę z najniższą ceną.

Załączniki:
1. Formularz ofertowy.
2. Wzór umowy.


