Wyrzysk, dnia 29.08.2016 roku

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
Zamówienie poniżej 30.000 euro, nie podlegające ustawie-Prawo zamówień publicznych
1. Ośrodek Sportu i Rekreacji w Wyrzysku zaprasza do złożenia oferty cenowej
na wykonanie projektu budowlanego pn. „Przebudowa hali basenu wraz z

niecką

basenową” w budynku OSiR w Wyrzysku przy ul. Parkowa 6.
2. Przygotowanie koncepcji funkcjonalno-użytkowej.
3. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie:
1) projektu budowlanego:
a) projekt architektoniczny;
b) projekt konstrukcji;
c) projekty wewnętrznych instalacji elektrycznych;
d) projekty wewnętrznych instalacji sanitarnych (wod-kan. i wentylacji);
e) uzgodnienia projektowe.
2) uszczegółowiony projekt budowlany – wykonawczy, dla ww. branż;
3) przedmiary robót dla wszystkich branż;
4) kosztorysów inwestorskich – oddzielne dla poszczególnych branż – opracowane
zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 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)
5) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót;
6) informacje dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
Przed przystąpieniem do sporządzenia właściwego projektu, projektant jest zobowiązany
przedłożyć Zamawiającemu koncepcję projektową i uzyskać jego aprobatę.
4. Przedmiot zamówienia należy wykonać w technice tradycyjnej (graficznej i opisowej)
oraz w formie elektronicznej.
5. Dokumentacja projektowa musi być zgodna z wymogami obowiązujących przepisów
prawnych w tym między innymi:

1) Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Wodnej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz. U. 2012.462);
2) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego
(Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 ze zmianami).
6. Dokumentacja projektowa musi posiadać wszelkie wymagane pozwolenia, uzgodnienia i
opinie. Musi być kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. W ramach
projektowanych robót planuje się wykonanie:
a) przebudowy niecki basenu: remont technologii basenowej, projekt wykonania
nowej niecki
b) remontem ogólnym hali basenowej: demontaż, montaż i malowanie grzejników
żeliwnych; rozebranie zerwanie płytek gresowych i ściennych oraz posadzki
cementowej; gruntowanie i malowanie ścian; demontaż i montowanie płytek na
scianie; odgrzybianie, malowanie i naprawa sufitu; demontaż istniejącej instalacji
oświetlenia i montaż nowego(bocznego).
c) doposażenie wentylacji w rekuperator ciepła.
7. Wszelkie odstępstwa (zmiany) określone w zapytaniu uzgadniane będą na bieżąco w
trakcie prac.
8. Opracowania projektowe należy wykonać w 5 egzemplarzach, a kosztorysy inwestorskie,
przedmiary robót, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót oraz instrukcje w 3
egzemplarzach.
9. Wszelkich informacji związanych z przedmiotem zamówienia udziela:
 kierownik OSiR w Wyrzysku – Beata Borowczak tel. 607 343 543
10. Termin realizacji zamówienia ……….. dni.
11. Oferta Wykonawcy winna zawierać:
 oferowaną cenę brutto za wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo –
kosztorysowej wraz z przeniesieniem praw autorskich na Zamawiającego;
 oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia posiadają
stosowne kwalifikacje zawodowe, uprawnienia i doświadczenia do realizacji
zamówienia (przed zawarciem umowy wykonawca przedłoży zamawiającemu
uprawnienia budowlane wszystkich projektantów oraz zaświadczenia o przynależności
do właściwej izby samorządu zawodowego);

 oświadczenie o akceptacji warunków niniejszego postępowania oraz zobowiązanie w
razie wyboru oferty do zawarcia umowy o treści jak w załączniku do niniejszego
zapytania;
 kserokopię polisy lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest
ubezpieczony w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej;
12. Ofertę z terminem realizacji i ceną brutto prosimy przesłać( e-mailem) i pocztą tradycyjną
na adres: Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Plac Wojska Polskiego 19, 89-300 Wyrzysk;
(adres e-mail: osirwyrzysk@osirwyrzysk.pl) w terminie do 09.09.2016r do godz.15.00.
Na kopercie prosimy zaznaczyć przedmiot postępowania.

Z poważaniem
(-) Beata Borowczak

