Garwolin, 2017-09-19

Zapytanie ofertowe
I. ZAMAWIAJĄCY
Krajowy Ośrodek Psychiatrii Sądowej dla Nieletnich w Garwolinie
al. Legionów 11 08-400 Garwolin,
NIP: 826-20-22-343
Tel. 682 22 55, 682 11 14,
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na
1. Wykonaniu projektu technicznego budowlanego dla instalacji siłowni plenerowej ośrodka.
Przewidujemy instalację na terenach rekreacyjnych montaż 5 elementów wyposażenia
plenerowego sprzętu aerobowego tj. narciarza, wioślarza, orbitreka, rowerka oraz steppera.
Dodatkowo wzdłuż terenów rekreacyjnych montaż 10 ławek umożliwiających zarówno
wypoczynek jak i obserwację uczestników zajęć lub innych uroczystości organizowanych w
ośrodku. W realizacji zadanie obejmuje przygotowanie podłoża: zdjęcie obecnego podłoża,
utwardzenie terenu, zakup, transport i montaż urządzeń.
2. Wykonaniu przedmiaru robót i kosztorysu inwestorskiego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie metod i podstaw sporządzania kosztorysu
inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów
robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym [Dz. U.
2004r.Nrl30,poz.l389J oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 02 września 2004 r. w
sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2004
r. Nr 202, poz.2072);
3. Dostarczeniu ww dokumentacji w wersji papierowej 4 szt. i 2 szt. elektronicznej
4. Sprawowaniu nadzoru autorskiego nad wykonaniem prac
5. Uzgadnianiu z ZAMAWIAJĄCYM doboru materiałów budowlanych i standardu wykończenia w
rozwiązaniach projektowych
6. Uzyskaniu wszelkich opinii, uzgodnień i pozwoleń oraz dokonywanie zawiadomień i zgłoszeń
wymaganych przepisami na własny koszt i w imieniu ZAMAWIAJĄCEGO,
7. uczestniczeniu w odbiorach częściowych i końcowych w czasie realizacji inwestycji, niezależnie
od sprawowania nadzoru autorskiego;
8. informowaniu ZAMAWIAJĄCEGO o pojawiających się zagrożeniach przy realizacji przedmiotu
umowy, przy usunięciu których może być pomocne działanie ZAMAWIAJĄCEGO;
9. zapewnieniu możliwości zapoznania się z rozwiązaniami projektowymi przez osoby
upoważnione lub wskazane przez ZAMAWIAJĄCEGO.
10. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
11.
Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia części lub całości zamówienia
odpowiednim, wyspecjalizowanym podwykonawcom, wskazanym w ofercie, pod
następującymi warunkami:
a) nie spowoduje to wydłużenia czasu ani wzrostu kosztu określonego w niniejszej umowie,
b) nie ulegnie zmianom zakres dokumentacji projektowej.
c) WYKONAWCA odpowiada za jakość i terminowość prac wymienionych w ust. 1 tak jak za
działania własne.
UWAGA
ZAMAWIAJĄCY zaleca wykonanie oględzin miejsca instalacji, zapoznanie się z istniejącym stanem
faktycznym, ewentualne wykonanie obmiaru oraz zapoznanie się ze specyfiką zakładu po uprzednim
umówieniu w godz. 8:00-14:00.
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III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Termin wykonania przedmiotu zamówienia najpóźniej do 31 października 2017 r.
IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY





Oferta powinna być:
opatrzona pieczątką firmową,
posiadać datę sporządzenia,
zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP, cenę, termin wykonania,
podpisana czytelnie przez Wykonawcę.

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
1.

2.

3.
4.
5.
6.

Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem:
a. poczty elektronicznej na adres: administracja@kopsn.pl , lub sekretariat@kopsn.pl
b. faksem na nr: 25 682 22 55 wew. 49,
c. poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres: al. Legionów 11, 08-400 Garwolin
do dnia 27 września 2017 do godz. 12.00
Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 27.09.2017, a wyniki i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie
ogłoszony o godzinie 12:10 w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie internetowej pod adresem
www.kopsn.pl
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane
Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych
ofert.
Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: www.kopsn.pl

VI. OCENA OFERT
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
1 - Cena 90 %
2 -Termin wykonania 10 %
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
1. Cena – 90 pkt
C= C min/ C of * 90 pkt
Cmin – cena najtańszej oferty brutto
Cof – cena badanej oferty brutto
2. Termin wykonania dokumentacji 10 pkt
do 14 dni od dnia ogłoszenia o wyborze oferty – 10 pkt
w ciągu 15-21 dni od dnia ogłoszenia o wyborze oferty- 7 pkt
powyżej 21-28 dni od dnia ogłoszenia o wyborze oferty- 2 pkt
powyżej 28 dni 0 pkt
WYNIK
oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów w
oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną
sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie
powierzona Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą ilość punktów.
VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem strony
internetowej znajdującej się pod adresem www.kopsn.pl
IX. DODATKOWE INFORMACJE
Dodatkowych informacji udziela Marcin Pasik pod numerem telefonu 693-529-436 oraz adresem
email: m.pasik@kopsn.pl
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