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      Dziarno, dnia 11.09 2015r. 

 

Znak sprawy 1/15 

 

 

Dyrektor  

Zespołu Placówek w Dziarnie 

z siedzibą w Dziarnie przy ulicy Aleksandry Bąkowskiej 1 , 06-430 Sońsk 

ZAPRASZA 

w postępowaniu o szacunkowej wartości zamówienia wyrażoną w złotych poniżej równowartości kwoty 30 tys. euro do złoże-

nia oferty cenowej dotyczącej zadania pn.: „opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na termomodernizację 

budynków Zespołu Placówek w Dziarnie, 06-430 Sońsk, ul. Aleksandry Bąkowskiej 1, wraz z pełnieniem nadzoru autor-

skiego”. 

Do postępowanie nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Dz. U. 2013 

poz. 907 z późn. zm. -  na podstawie art. 4 pkt 8 powołanej ustawy. 

 

1.  Przedmiot zamówienia: usługa. 

2. Opis przedmiotu zamówienia:  

Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na: 

1) Termomodernizację budynku szkoły wraz z wymiana stolarki okiennej, drzwiowej, ociepleniem stropodachu z 

naprawą kominów i obróbkami blacharskimi. 

2) Termomodernizację (ocieplenie/docieplenie) budynku internatu wraz z iniekcją ścian (osuszenie fundamentów 

i ścian), wymianą stolarki okiennej, drzwiowej, ociepleniem stropodachu z naprawą kominów i obróbkami bla-

charskimi.  

3)  Pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją zadania.  

3. Wymagany termin realizacji zamówienia:  

1) Wykonawca wykona i dostarczy kompletną dokumentację wraz ze wszystkimi niezbędnymi opiniami, uzgodnieniami 

(poza pozwoleniem na budowę) w terminie do 01.12. 2015 r.  

2) Wykonawca będzie pełnił nadzór autorski w okresie realizacji zadania pn. „Termomodernizacja budynków Zespołu 

Placówek w Dziarnie, 06-430 Sońsk, ul. Aleksandry Bąkowskiej 1”  tj. od dnia rozpoczęcia robót do dnia podpisania 

protokołu odbioru końcowego zadania.  

4. Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami: najniższa cena. 

5. Do oferty należy dołączyć dokumenty parafowane przez oferenta:  

1) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wy-

stawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania oferty; 

2) kopie dokumentów potwierdzających posiadanie odpowiednich uprawnień i kwalifikacji do wykonania przedmiotu 

zamówienia; 

3) wykaz co najmniej 2 wykonanych projektów adaptacyjnych lub remontowych o wartości kosztorysowej robót powyżej 

500 000,00 zł. wraz z dokumentami potwierdzającymi ich wykonanie (referencje, kopie faktur itp.); 
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4) zaświadczenie o członkostwie we właściwej Izbie Inżynierów Budownictwa lub kopię polisy ubezpieczeniowej OC 

w ramach prowadzonej działalności zawodowej; 

5) oświadczenie (zał. nr 1); 

6) formularz oferty (zał. nr 2); 

7) projekt umowy (zał. nr 3); 

8) Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (zał. nr 4).  

Brak któregoś z ww. dokumentów skutkować będzie odrzuceniem oferty. 

6. Opis sposobu przygotowania oferty:  

1) ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie, na kopercie należy umieścić nazwę i adres zamawiające-

go, nazwę i adres wykonawcy oraz napis: oferta na wykonanie zadania pn.: „Opracowanie dokumentacji projekto-

wo-kosztorysowej na termomodernizację budynków Zespołu Placówek w Dziarnie, 06-430 Sońsk, ul. Aleksandry 

Bąkowskiej 1, wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego”. 

2) Podane ceny  mają być wyrażone cyfrowo i słownie, napisane w języku polskim czytelną i trwałą techniką. 

7. Miejsce i termin złożenia oferty cenowej: 

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 02.10. 2015 r., do godz. 12:00 w zaklejonej kopercie, w siedzibie zamawiającego, 

tj. w Dziarnie, 06-430 Sońsk, ul. Aleksandry Bąkowskiej 1, pok. 74 

Oferta złożona po wyznaczonym terminie zostanie zwrócona wykonawcy bez otwierania. Wykonawca może wprowadzić 

zmiany lub wycofać złożoną przez siebie propozycje przed upływem terminu wyznaczonego na jej składanie. 

8. Miejsce i termin otwarcia oferty: 

Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 02.10. 2015 r. o godz. 12:30 w siedzibie zamawiającego w , pok. nr 73 

9. Osobami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami: Andrzej Szerewicz tel. 23 671 30 76  

10. Informacje dotyczące zawierania umowy: 

- Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umowy: Projekt umowy w zał. nr 3. 

- Zawiadomienie o terminie zawarcia umowy po wyborze najkorzystniejszej oferty cenowej. 

 

W załączeniu: 

1. Załącznik nr 1 - wzór Oświadczenia. 

2. Załącznik nr 2 - wzór Formularza Ofertowego. 

3. Załącznik nr 3 - projekt Umowy. 

4. Załącznik nr 4 - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia. 

 

 

                     Dyrektor 

 

 

 

         11.09.2015r. Dariusz Stasiełuk 

.................................................... 

data i podpis zatwierdzającego 
 

 


