Znak sprawy ZS1.212.1.2018

Wieluń, dnia 03.01.2017r.
Zapytanie Ofertowe

W związku z realizacją projektu „Budowa Hali Sportowej w Zespole Szkół Nr 1
w Wieluniu” Zespół Szkół nr 1 w Wieluniu, w trybie zgodnym z zasadą
konkurencyjności poszukuje wykonawcy, który w ramach świadczonych przez siebie
usług wykona dokumentację projektu typowego hali sportowej zgodną z przepisami
Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. art. 34. Dokumentację wykonają
osoby posiadające wymagane prawem uprawnienia oraz zaopiniowane przez
uprawnionych rzeczoznawców pod względem ochrony p.poż., sanitarno –
higienicznymi oraz bhp.
1. Nazwa Beneficjenta / Zamawiającego:
Zespół Szkół Nr 1
98 – 300 Wieluń,
ul. Wojska Polskiego 32
NIP: 832 - 179 - 37 – 87,
e – mail: zs1@zs1.wielun.pl
2. Opis przedmiotu zamówienia: Projekt Typowy Szkolnej Hali Sportowej
24 x 53
Projekt typowy powinien zawierać:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Program Funkcjonalny
Opis Architektoniczno – Budowlany
Rzuty Pięter oraz parteru
Opis konstrukcji oraz opis instalacji
Widok
Przekrój
Zakres opracowania w tym:
1. Projekty konstrukcji, architektury, instalacji wody ciepłej i zimnej,
instalacji wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej instalacji kanalizacji
sanitarnej, instalacji centralnego ogrzewania
2. Projekty kotłowni gazowej oraz wewnętrznej instalacji elektrycznej
3. Instrukcję bezpieczeństwa pożarowego

Dodatkowo zamawiający oczekuje od wykonawcy:
1.
2.
3.
4.

Kosztorysu inwestorskiego
Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót
Przedmiaru robót
Charakterystyki energetycznej budynku

3. Do składania ofert zapraszamy wykonawców którzy:
1. Dysponują odpowiednim
zamówienia.

zapleczem

technicznym

do

wykonania

2. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej należyte
wykonanie zamówienia.
3. Nie są powiązani kapitałowo lub osobowo z Zespołem Szkół Nr 1
w Wieluniu
4. Oferta Powinna zawierać:
1. Oferowaną cenę brutto za realizację zlecenia zgodnie ze sposobem
określonym w Formularzu oferty (Załącznik nr 1). Cena powinna obejmować
wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem usługi.
2. Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych między
Wykonawcą, a zamawiającym (Załącznik nr 2)
5. Informacje dodatkowe
1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, tylko na sprzedaż projektu
typowego
2. Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.
3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych, tj. zakładających
inny niż
określony przez Zamawiającego sposób wykonania usługi.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji cenowych jeżeli złożone
oferty
przekroczą kwoty zawarte w budżecie projektu.
5. W przypadku przedstawienia oferty niezgodnej z niniejszym zapytaniem,
przedstawienia informacji nieprawdziwych lub nie spełnienia warunków udziału
w postępowaniu Wykonawca zostanie odrzucony z niniejszego postępowania.
6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez
podania przyczyny.
7. Płatność za wykonaną usługę zostanie zrealizowana przelewem do 14 dni od
daty wystawienia faktury.

6. Kryteria oceny ofert
Kryterium ceny:
Cena brutto za realizację zamówienia - 100% (maksymalna liczba punktów
jakie może otrzymać oferta za kryterium - 100 pkt.)
Oferta, która będzie zawierać najniższą cenę, otrzyma maksymalną liczbę
punktów, natomiast pozostałe oferty będą liczone według wzoru:
P1 = (Cmin/Cb) x 100
gdzie:
Cmin - najniższa cena brutto spośród złożonych ofert
Cb - cena brutto oferty badanej
P1 - liczba punktów w ramach kryterium 1
Wykonawca, który przedstawi ofertę i uzyska największą liczbę punktów
w kryterium „cena” zostanie zaproszony do podpisania umowy i realizacji
zamówienia.
7. Miejsce i termin składania ofert:
Oferty należy składać do dnia 10.01.2018 r. do godziny 12:00 (decyduje data
i godzina wpływu oferty do Zamawiającego) na adres:
Zespół Szkół nr 1
ul. Wojska Polskiego 32
98-300 Wieluń
e-mail: zs1@zs1.wielun.pl
fax 43/8433556
Dopuszcza się drogę korespondencji elektronicznej (mszymala51@wp.pl), fax
oraz złożenie oferty bezpośrednio w siedzibie Zamawiającego.
Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

Termin rozpatrzenia ofert: 10.01.2017 r. godzina 12:30
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Załącznik nr 1 do Zapytania

FORMULARZ OFERTY
Projekt Typowy dla Inwestycji - „Budowa Hali Sportowej w Zespole Szkół Nr 1 w Wieluniu”
Zamawiający:
Zespół Szkół nr 1 w Wieluniu
ul. Wojska Polskiego 32
98-300 Wieluń
Oferent:
Nazwa i adres oferenta

NIP
Imię i nazwisko wykonawcy
lub osoby upoważnionej
Telefon, adres e-mail

Cena brutto za realizację

Cena brutto…………………………………………….
Słownie ………………………………………………..

Oświadczam/y, że:

dysponuję odpowiednim zapleczem technicznym do wykonania zamówienia.


znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej należyte wykonanie
zamówienia.



nie jestem powiązany kapitałowo lub osobowo z Zespołem Szkół nr 1 w Wieluniu.



zapoznałem się z treścią zapytania do niniejszego zamówienia
jestem zdolny do wykonania usługi w okresie : ……………………………………………….

……………………………………….
miejscowość, data

……………………………………………………
czytelny podpis, pieczęć wykonawcy
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Załącznik nr 2 do Zapytania

OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ KAPITAŁOWYCH LUB OSOBOWYCH MIĘDZY
WYKONAWCĄ, A ZAMAWIAJĄCYM

Niniejszym oświadczam, że pomiędzy Wykonawcą tj.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
a Zamawiającym tj. Zespołem Szkół nr 1 w Wieluniu nie istnieją powiązania kapitałowe
lub osobowe polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b) posiadaniu udziałów lub co najmniej 10 % akcji;
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika;
d) pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić
uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności
pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii
prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub
w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

..................................................................................
data, podpis Wykonawcy

