Kowalewo Pomorskie, 07.06.2016 r.
TIiGG.271.8.2016
Gmina Kowalewo Pomorskie
Plac Wolności 1
87-410 Kowalewo Pomorskie
(56) 684 10 24, fax (56) 684 10 71
Tryb udzielenia zamówienia: ZAPYTANIE OFERTOWE
bez stosowania ustawy PZP – wartość zamówienia do 30.000,00 euro
1. Przedmiot zamówienia:
Opracowanie dokumentacji projektowej , służącej do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie
robót budowlanych , dla których nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę wraz
z opracowaniem kosztorysu inwestorskiego stanowiącego podstawę do określenia wartości na
roboty budowlane – wynikające z opracowanych audytów energetycznych dla n/w budynków :
- budynek urzędu , ul. Św. Mikołaja 5, 87-410 Kowalewo Pomorskie, powierzchnia zabudowy: 246
m², ilość kondygnacji 2, dz. geodezyjna nr 316/1, obręb ewidencyjny 04 Kowalewo Pomorskie,
- budynek użyteczności publicznej , ul Odrodzenia 1, 87-410 Kowalewo Pomorskie , powierzchnia
zabudowy: 165 m², ilość kondygnacji 2, dz. geodezyjna nr 96/2, obręb 03 Kowalewo Pomorskie (
obiekt wpisany do gminnej ewidencji zabytków) ,
2. Termin realizacji zamówienia: 15 lipiec 2016 r.
3. Opis przedmiotu oraz zakres zamówienia:
Przedmiot zamówienia obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej , służącej do opisu
przedmiotu zamówienia na wykonanie robót budowlanych , dla których nie jest wymagane
uzyskanie pozwolenia na budowę wraz z opracowaniem kosztorysu inwestorskiego stanowiącego
podstawę do określenia wartości na roboty budowlane wynikające z opracowanych audytów
energetycznych budynków.
Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z :
- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r w sprawie szczegółowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej , specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego ( t.j. Dz.U. 2013 poz. 1129 z późn.zm.),
- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r 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 2004r Nr 130 poz. 1389) ,
Zamówienie obejmuje również wycenę kosztów wykonania i montażu miejsc lęgowych ptaków wg
odrębnych opracowań:
- oceny oddziaływania planowanego remontu budynku zlokalizowanego na terenie Gminy
Kowalewo Pomorskie przy ul. Odrodzenia 1 na AWIFAUNĘ oraz CHIROPTEROFAUNĘ,
- oceny oddziaływania planowanego remontu budynku zlokalizowanego na terenie Gminy
Kowalewo Pomorskie przy ul. Św. Mikołaja 5 na AWIFAUNĘ oraz CHIROPTEROFAUNĘ
(wyciągi z opracowanych ocen w załączeniu).
Wykonawca przed złożeniem oferty zapozna się z dokumentami j.w oraz przeprowadzi
szczegółową wizję lokalną na obiektach objętych zamówieniem celem uzyskania wszystkich
informacji koniecznych do przygotowania oferty i zawarcia umowy.
Dokumenty należy wykonać w wersji elektronicznej zapisanej w formacie pdf oraz papierowej

w 3 egzemplarzach - dla każdego z budynków.
Przedmiot zamówienia obejmuje również:
• przeniesienie autorskich praw majątkowych do opracowanych przez Wykonawcę dokumentów
i zawartych w nich rozwiązań na Zamawiającego;
• udzielenie Zamawiającemu odpowiedzi i wyjaśnień dotyczących dokumentacji w przypadku
zapytań nie później niż w ciągu 2 dni roboczych od otrzymania zapytania drogą faksową,
elektroniczną lub w formie pisemnej od Zamawiającego ,
Wykonawca ponadto złoży:
Pisemne oświadczenie, że dokumentacja została wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami i
normami oraz że została wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma
służyć.
Pozostałe informacje:
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania w każdej chwili,
bez podania przyczyny.
4. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania
tych warunków
1.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się oferenci, którzy:
1) są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymogami ustawowymi,
2) posiadają niezbędne uprawnienia, wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia,
3) nie podlegają wykluczeniu z postępowania,
4) złożą prawidłowo wypełniony formularz ofertowy,
5) złożą oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu,
2. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia
spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
1) Wypełnioną ofertę – załącznik nr 1
2) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 2
5. Opis sposobu udzielania wyjaśnień dotyczących Zapytania Ofertowego
1) Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego w formie elektronicznej o wyjaśnienie
treści zapytania ofertowego. Ze strony Zamawiającego uprawnionym do udzielania
wyjaśnień jest
Mirosław Wasilewski
tel. (56) 841 024 wew. 58 ,
miroslaw.wasilewski@kowalewopomorskie.pl .
2) Informacja zostanie udzielona w terminie 2 dni, chyba że pytanie Wykonawcy nie ma w
ocenie Zamawiającego wpływu na treść oferty.
3) Zamawiający jednocześnie przesyła treść wyjaśnień wszystkim Wykonawcom, którym
doręczono Zapytanie ofertowe.
6. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: najniższa cena - 100%
7. Miejsce i termin składania ofert: w siedzibie zamawiającego Urząd Miejski w Kowalewie
Pomorskim, Plac Wolności 1, 87 - 410 Kowalewo Pomorskie, sekretariat (pokój nr 2)
do dnia 24 czerwca 2016 r. do godz. 10:00
8. Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Miejskim w Kowalewie Pomorskim przy ul. Św. Mikołaja 5,
87 - 410 Kowalewo Pomorskie – referat TIiGG – parter, w dniu 24 czerwca- 2016 r. o godz. 10:30

Z uwagi na to, iż wartość zamówienia nie przekracza kwoty 30.000 EURO w niniejszym przetargu
nie będą stosowane przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tj.
Dz. U. 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), zgodnie z Zarządzeniem Nr 44/2014 Burmistrza Miasta
Kowalewo Pomorskie z dnia 16.04.2014 r. w sprawie wprowadzenia zasad udzielania zamówień,
których wartość nie przekracza wyrażonej w złotówkach równowartości kwoty 30 000 euro z późn.
zm.

z up. Burmistrza
/-/ mgr inż. Ilona Rybicka
Doradca-Pełnomocnik Burmistrza

Załączniki :
1. Formularz ofertowy
2. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
3. Projekt umowy

