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ZAPYTANIE OFERTOWf,

z

Powiat Grajewski reprezentowany przez Zarzqd powiatu Gmjewskiego zwraca siQ
zAp\,La em ofertowym o ceng wykonania dokumentacji projektowej dla zaduia

inwestycyjnego p.n.: ,,Komplekowa termomodernizacja budyoku internatu i warsztat6w

szkolnych

l.

w

spole Szk6l w Wojewodzinie".

ZAMAWIAJACY

Powiat Grajewski, reptezentowany pnez Zarzqd powiatu Grajewskiego, ul. Straiacka 68,
l9-200 Gmjewo
tel. (086) 273-84-63, fax. (086) 273-84-62
www.bip. starostwo grajewo.pl
e-mail : starostwograjewo@poczta.onet.pl

2. PRZEDMIOTZAM6WIENIA

l.

Zam6wienie dotyczy wykonania dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego

p.n.: ,,Kompleksowa termomodertrizrcj, budytrku futternatu

i

warsztat6w szkolnych

w Z,€spole Szkdl w Wojewodzinie..

2, Przedmiot zam6wieni4 kt6rego wanosi nie przekracza r6wnowartosci kwoty okeslonej
w art.4 pkt 8 ustawy Pmwo zam6wiei publicznych obejmuje;

l)

przeprowadzenie

wizji lokalnej na terenie budynku intematu

i

warsztat6w szkolnych

w Zespole Szk6l w Wojewodzinie;
2) uzyskanie w imieniu zamawiajqcego wszelkich potrzebnych uzgodnieri i decyzji;
3) wykonanie projekt6w budowlanych i wykonawczych termomodemizacji bud),.ku intematu

i

warsztat6w szkolnych

w

Zespole Szk6l

w

Wojewodzinie na podstawie opracowanych

audlt6w energetycznych, wersja papierowa + wersja elektroniczna w formacie pliku,,pdf,i

,,doc", zgodnie

z

rczporz4Jzeniem Ministra Infrastruktury

z

dnia

2 wrzeinia 2004 r. w

sprawie szczegolowego zakrcsu i formy dokumentacji projektowej, specldkacji technicznych

wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno

z 2Ol3 r. poz- ll29),

rozporz{dzeniem Ministra Infrasrruktury

-

uzl,tkowego (Dz. U.

z dnia l8

maja 2004 r.

w sprawie okreslaoia melod i podstaw sporz{dzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosa6w prac projektowych oraz planowanych koszt6w
rob6t budowlanych
okrellonych w progranrie funkcjonalno u2),tkowym (Dz. U. z 2OO4 r. Nr
130. poz. l3g9
z po2n. zm.). uzgodnieniami z Zamawiajqcym.

3.Dokumert.cja obejmowad bgdzie wykonanie:
I ) projektu archilektonicznego- 4 egz.l

2) projektu instalacji elektrycznych odgromowych

_

4 egz.;

3) projeklu instalacji cenlmlnego ogrzewania- 4 egz.;
4) projektu kotlowni- 4 egz.;
5) projektu instalacji solamej- 4 egz.;

6) kosaorysow inwestorskich i przedmiar6w- 4 egz.;
7) sp€cyfikacji technicznych wykonania i odbioru robor_ 4 egz.;

8) inwentaryzaciq istnieiqcych budynk6w: internatu i warszlal6w szkolnych w zespole
Szkol
w Wojewodzinie, na potrzeby termomodemizacji;

9) pelnienie nadzoru autorskiego przez projektant6w nad wykonaniem rob6t budowlanych
bez dodatkowego wynagrodzenia.

4. Przewidlrvany przez Zamawiajqcego

zakres prac projektowych obejmie:

l) w zakresie rob6t budowlatrych:
a) remont pokrycia

dach6\, w intemacie i wa$aacie wraz

z ociepleniem stropow;

b) czq3ciowq wymiane stola*i okiennej i drzwiowej;
c) prace termomodemizacyjne Scian piwnic;
d) prace termomodemizacyjne Scian nadziemia;
e) prace

wykoiczeniowe i brukarskie na zewnqtrz budynku;

2) w zakresie prac irstrlacyjnych:
a) instalacje elektryczne odgromowe ;

b) instalacje elektryczne w pomieszczeniu kotlowni.

b) instalacje sanitame centralnego ogrzewania" w tym modemizacja kotlowni w budynku
intematu i modemizacja kottowni w budynku warsztat6w szkolnych;
c) instalacje solame wspomagajqce istniejqcy system c.w.u.

Ｚ
＾

5.Wykona

a zObOwiazany jc,w pr2edttu 2 hl od anla przckazanla komplctnl

dokumcnta● i dO WykOnania w ramach niniqiSZC80 Zam6wicnia aktualizacli dOstarc20nych
zamawiaJaCCmu dOkumcnt6w i OpracOwan O‖

c zglosi On taka potrZcbo

6 PrOlcktand zObOwiaZani sa do przcdstawlama l uzgadniania z za nawlaJ"ylll
prclpOnowanych rOzwitta l proJcktowych

3.WYMACANIA STAVソ IANE WYKONAWCOM
O ud′ dcnt zarn6wお

w"γ kony、 vaniu

市

a moga uЫ Cgao● c wkOnawcy poSad可

年

y dÒwiadczc‖ c

dokumcntacJi proJcktOwych,porO■ llywainych z przcdmiotcm ninicJszcgo

zaprania orcrtowcgO, uprawnicnia do wkOnywania dzialalnòci Ob」

QtcJ przcdmiotem
ninicJszcgo zapytania oFcno、 vego oraz dysponuJtty potcncJalcm tcchnic型
m i OsobOwγ m
ulnOai宙 1年 ym rcdia10 zaln6wienぬ

4.TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA
Nic pozlucJ ni2 d0 04 11 2015 r,

S.MIEJSCE I TERMIN PRZYSYLANIA OFERT
orcrty mozna przcsyla6 na adres c‐ ma‖ :starostwogralcwoの DOCZta onct pl,przcJ

fakscm na numcr 086 273‐ 84‐ 62 1ub zlo2yc w starostwic POwiatowym w GraJcwic
w sckrctaHacic,ul Strazacka 6B,19‐ 200 Grajcwo,z dOpiskicm:,,Ofcrta na wykOnanic

dokulncntacJi prOJcktowcJ dla zadanla inwestycJncgO pn: ,,Komplcksowa
tcrlllolnOderlllzacJa budyllku intcrnatu i warsztat6w szkOlllych w ZcspOle Sz麟

̀l

W WtteWOdZinic".
NicpИ kraczalny

tcllllin pl￢ sylania Orcrt uplywa dnia 28 Patdzierllika 2015 r.o godz.

9:00

6.OSOBY DO KONTAKTU
l Manusz WOlclcchOwski― Naczcinik Wydzlalu OrganizacJncgO StarOstwa Powiatowcgo
w GraJcwic,tc1 086 273‐

84‐ 63

ヽわ

7.

KRYTERIA OCENY OFERT

Zanawiajqcy

pr4

wyborze oferty najkorzystniejszej bgdzie siq kierowal jedynie kryterium
,,cena" najnizsza cena, tj. wanoii brutto dla calosci przedmiotu zam6wienia. Cena za
wykonanie zamdwienia jest cen4
ryczaltow4 obejmuje wszystkie koszty niezbedne do

i

calkowitego i efektywnego wykonania zam6wienia.
Waga

kryterium: rralnilsza

8. SPOSoB

cena _ l00Vo.

PRZYGOTOWANIA OFERTY

Oferta powinna:
a) zawierai dane Wykonawcy (nazwp

b) byi
c)

sporz4dzona

firmy, adres, tel., fax,

e_

mail);

wjgzyku polskim;

byd skierowana do

Zrz4du powiatu Crajewskiego;

d) zawiera6 w swej te6ci nazwg zadania;

e) zawierai cene netto, stawkQ poda&u VAT, kwott podatku VAT,
ceDQ brutto, przedmiotu
zam6wienia;

f) byi podpisana przez WykonawcQ.

4

