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ZAPYTANIE 0FERTOWE

Usługę    wykonania    dokumentacji    projektowej    dla    zadania    pn.    „Wykonanie    instalac].i
klimatyzac].i    dla    obiektu    Bawialni    w    Ośrodku    Sportu    i    Rekreacji    w    Będzinie"

(opis przedmiotu zamówienia -w przypadku szerszego opisu należy wypełnić załącznik - specyfikacja techniczna i ilościowa)

Waitość zamówienia -poniżej  30 tys. euro.
Zamawiający (nabywca): Miasto Będzin, ul.11 Listopada 20, 42-500 Będzin, NIP 6252430128,
Adres korespondencyjny odbiorcy:
Ośrodek Sportu i Rekreacji 42-500 Będzin ul. Sportowa 4
teL 32 267 30 07, fax 32 267 30 07
www.osir.bedzin,D1 :  e-mai l do komakni: przetargi @osir.bedzm.pl

rtprezentowany przez: Zastępcę Dyrektora OsiR -Kamila Kowala,   działającego z upoważnieiria Prezydenta Miasta Będzina.

Teimin realizacji zamówienia - do 1 miesiąca od daty podpisania

Plzy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się kryterium -najniższa cena

Ttrmin  składania  ofert  uDłvwa  w  dniu   15.052019  r.  godz.   12:.00  0fertę  można  przesłać:   faxem   mailem,   pisemnie  lub  złożyć  osobiście
w.sekretariacie OsiR Będzin, ul.  Sportowa 4, na poniższym fomularz\]  ofertowym.
Zzamawiąjący  udzieli  zamówienia    Wykonawcy,   którego  oferta  odpowiada  zasadom  określonym  w  niniejszym  zapytaniu  oraz  zostanie  uznana
zdnajkorzystniejszą.

Potwierdzam zabezpieczenie środków
finansqąwfi,ĘiFjr€?Lłz;ąL*ę,iffiEyć!mw
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pieczęć fimowa Wykonawcy

Nazwa Wykonawcy
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Kod, miejscowość, ulica , województwo, powiat

Oferuję wykonarie wyżej wymienionego zadania

na   warunkach  określonych  w  zapytaniu  ofertowym

za cenę brutto
(w tym należny podatek VAT)

Niniejszym  oświadczam, źe:
-zapoznałem się z warunkami zapytania ofertowego i przyjmuję je bez zastrzeźeń;
-przedmiot oferty jest zgodny z przedmiotem zamówienia;
-  dysponuję  osobami  zdolnymi  do  wykonania  zamówienia  oraz  oświadczam,  że  osoby.  które  będą  uczestniczyć  w  wykonywaniu  zamówienia,

posiadają uprawnienia wymagane odpowiednimi przepisami prawa;
-  spełniam  warunek  polegający na posiadaniu  wiedzy  i  doświadczenia określony  w  zapytaniu  ofertowym  oraz  oświadczam,  Że  wykonałem  projekt

Pn

podpis i  pieczęć Wykonawcy



SPECYFIKACJA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO

1. OPIS PRZEDMI0TU ZAMOWIENIA DLA:
"Usługi wykonania dokumentacji projektowej  dla zadania pn.  ..Wyko.nanie  instalacji klimatyzącjj

dla obiektu Bawialni w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Będzinie"
Szczegółowy  opis  przedmiotu  zamówienia  został  zawarty  w  załączniku  nr  1   do  zapytania
ofertowego.
Wykonawca  przyjmując  do  wykonania  w/w  usługę  obowiązany jest  wykonać ją  ze  szczególną
starannością   i   dbałością   o   interesy   Zamawiającego,    zgodnie   z   obowiązującymi   nomami
i przepisami.

II.TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:
Do 1 miesiąca od daty podpisania umowy.

111. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
0 udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:
1. Dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
W  celu  potwierdzenia  dysponowania  osobami  należy  wypełnić  poniższą  tabelę,  która  stanowi
załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.

.Łp.
lmię Nazwisko

KwaLifikacje
Zakreswykonywanych przeznieczynnościprzyrealizacjiZamówieni Podstawa do

zawodowe dysponowanfa
(doświadczenie) daną osobą

1

3

2. Posiadania wiedzy i doświadczenia.
Wymaga się wykazania wykonania jednego projektu instalacj i klimatyzacj i.

Potwierdzenie spełniania warunków udziału w niniejszym postępowaniu:
Zamawiający ocenial będzie na podstawie Qiwiadczenia z_|_o.żonego na formularzu ofertowyĘ.

IV. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY
1.Wszystkie wartości cenowe określone będą w złotych polskich PLN,  a wszystkie płatności będą
realizowane wyłącznie w złotych polskich.
2.Cenę  ofertową  należy  podać  w  zaokrągleniu  do  dwóch  miejsc  po  przecinku  z  zastosowaniem

przybliżenia dziesiętnego.
3.Zaoferowana  cena  musi  być  podana  liczbą  oraz  słownie  i  będzie  ceną  ryczałtową  (definicja



ryczałtu zgodnie z treścią art. 632 Kodeksu cywilnego).
4.Cena  podana  w  ofercie  powinna  zawierać  wszystkie  koszty  związane  z  realizacją  przedmiotu
zamówienia.
5.Cena  ofertowa  brutto  (wraz  z  podatkiem  VAT)  jest  ceną  ofertową  wykonawcy  i  jako  cena
ryczałtowa nie podlega zmianom.
6.Zamawiający   przewiduje   wynagrodzenie   ryczałtowe.   W   cenie   oferty   należy   uwzględnić
wszystkie koszty, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych
z realizacją zamówienia,  a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć
wpływ  na  koszty.  Niedoszacowanie,  pominięcie  oraz  brak  rozpoznania  przedmiotu  i  zakresu
zamówienia nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego
w umowie zawartej pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą.
Wyceniając przedmiot zamówienia, Wykonawca winien odnieść się do warunków umownych
oraz   opisu   przedmiotu   zamówienia   w   celu   uzyskania   pełnych   wskazówek,   informacji,
instrukcji.  Cena  winna  pokrywać  wszystkie  wymogi  kompletnego  i  należytego  wykonania
usługi niezależnie  od  tego,  czy w  dokumentach zamówienia  są  one  opisane  szczególowo,  czy
nie.

V. OPIS SPOSOBU PRZYGOT0lvYWANIA OFERT
1.Złożenie oferty jest jednoznaczne z akceptacją bez zastrzeżeń w całości warunków określonych w
niniej szym zapytaniu ofertowym.
2.Oferta  musi  być  złożona  z  zachowaniem  formy  pisemnej,  w  języku  polskim  pod  rygorem
nieważności.

3 .Jeden Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
4.Treść oferty musi odpowiadać treści zapytania ofertowego.

5.Wykonawca może, przed upływem terininu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.
6.Naniesienie zmian w ofercie przez Wykonawcę zobowiązuje  go  do  złożenia podpisu w każdym
miej scu dokonania zmiany.
7.Zamawiaj ący nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
8.Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
9.Wykonawca   może   zastrzec   w   ofercie   infomacje   stanowiące   tajemnicę   przedsiębiorstwa
w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
Przez tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art.11  ust 4 ustawy z dnia  16 kwietnia 1993  roku
o  zwalczaniu  nieuczciwej  konkurencji  (tj.  Dz.U.  z  2003r.  Nr  153  poz.  1503  ze  zm.)  rozumie  się
nieujawnione  do   wiadomości  publicznej   infomacje  techniczne,  technologiczne,   organizacyjne

przedsiębiorstwa    lub    inne    informacje    posiadające    wartość    gospodarczą    co    do    których
przedsiębiorca   podjął   niezbędne   działania   w   celu   zachowania   ich   poufności.    Informacje
zastrzeżone    jako    tajemnica    przedsiębiorstwa    winny    być    przez    Wykonawcę    zlożone
w oddzielnej kopercie z oznakowaniem „tajemnica przedsiębiorstwa" lub zszyte oddzielnie od

pozostałych, jawnych elementów oferty.
Zamawiający  ma  prawo  badać   skuteczność  zastrzeżenia  dot.   zakazu  udostępniania  informacji
zastrzeżonych   jako    tajemnica   przedsiębiorstwa.    Następstwem    stwierdzenia   bezskuteczności
zastrzeżenia   będzie   ich   odtajnienie   (stosownie   do   uchwały   Sądu   Najwyższego   z   dnia   21

paździemika 2005r. sygn. 111 CZP 74 /05).
Nie  ujawnia  się  informacji  stanowiących  tajemnicę  przedsiębiorstwa  w  rozumieniu  przepisów
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert
lub  wniosków  o  dopuszczenie  do  udziału  w  postępowaniu,   zastrzegł,   że  nie  mogą  być   one
udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone infomacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.



10.Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
11.W   sprawach   rieuregulowanych   w   niniejszym   zaproszeniu   do   składania   ofert   stosuje   się
w  szczególności  przepisy  Kodeksu  cywilnego  oraz  przepisy  prawa  związane  z  przedmiotowym
zamówieniem.

VI. ZAWARTOŚĆ OFERTY
1.Wypełniony czytelnie, podpisany  przez Wykonawcę formularz ofertowy.

UWAGA !   Na formularzu  ofertowym  należy ujawnić wszystkie podmioty  składające  ofertę
wspólną z zaznaczeniem np. Konsorcjum.

VII. KRYTERIA I SPOSÓB 0CENY 0FERT
Najniższa cena.

SPOSÓB OCENY 0FERT: Najniższa cena. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, w której
Wykonawca zaoferuj e najniższą cenę.

W sytuacji kiedy zostaną złożone  of;erty z taką samą ceną Zamawiający zaprosi tych Wykonawców
do złożenia ofert dodatkowych.

VIII .MIEJSCE 0RAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
Ofertę należy złożyć na fomularzu ofertowym, znajduj ącym się poniżej zapytania ofertowego
W sekretariacie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Będzinie, ul. Sportowa 4, lub drogą
korespondencyjną (1iczy się data wpływu) na adres:
Ośrodek Sportu i Rekreacji,
42-500 Będzin,
ul. Sportowa 4
0pakowanie oferty należy opisać w sposób umożliwiający korespondencję oraz opisać nazwą
zadania
lub e-mailem przetargi@osir.bę_d_z_i_ii.p|;  (skany dokumentów).

Termin składania ofert upływa dnia 15.05.2019 r. Godzina 12:00.

Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia dodatkowych rokowań z Wykonawcą, który
złożył naj korzystniej szą ofertę.

Zamawiający   zastrzega   sobie   prawo   do   wzywania   Wykonawców   do   składania   wyjaśnień
dotyczących treści złożonych dokumentów i treści  oferty, jak również do poprawiania w ofertach
oczywistych omyłek rachunkowych i pisarskich.

Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania postępowania bez podania przyczyny.

Wzór umowy. która będzie zawarta z Wykonawcą. oferującym najkorzystniejszą cenę. znajduje się
do wgladu w siedzibie Zamawiaiacego.



Załacznik nr 1 do zai}i+ania ofertowego.

sZCZEGOŁoln7y OPIS PRZEDMloTU ZA}IoWTENiA

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest:
Usluga  wykonania  dokumentacji  projektowej  instalacji  klimatyzacji  dla  obiektu  Bawialni
w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Będzinie".

Dokumentacja   projektowa   powinna   być   sporządzona   w   wersji   papierowej   zbroszurowanej
(w  sposób  umożliwiający  bezpośrednie  wpięcie  do  segregatora  biurowego)  oraz  w  edytowalnej
i nieedytowalnej formie elektronicznej na nośniku CD.

w ilości: 4 egz. w wersii DaDierowei   i  1  egz. w wersii elektronicznei:

-   specyfikacje techniczne wykonania i  odbioru robót   - 2  egz.  w wersji papierowej  i  1  egz.
w wersji elektroricznej ;

-  przedmiary   i  kosztorysy   inwestorskie   -   2   egz.   w  wersji  papierowej   i   1   egz.   w  wersji
elektronicznej,

-  informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia -2 egz. w wersji papierowej i 1  egz.
w wersji elektroricznej .

\V  trakcie   onracowania   dokumentacia   i)roiektowa  winna   bvć   na   bieżaco   konsultowana
z  Zamawiaiacvm.  w  szczególności  Zamawiaiacv  wvmaga  uzgadniania  rozwiazań  na  etai}ie
Droiektowania oraz Drzedłożenia do akceDtacii komDletnei dokumentacii.

Przy opracowaniu dokumentacj i projektowej , należy uwzględnić między innymi:
- prace remontowo-budowlane,
-instalację wentylacji pomieszczeń,
-wszelkie roboty, które z technicznego punktu widzenia są niezbędne do realizacj i zadania.

Wvkonawca  uzvska  niezbedne  uzgodnienia  rzeczoznawców  oraz  decvzie  o  zatwierdzeniu
i  wvdaniu  Dozwo]enia  na  budowć  Drzez  Wvdział     Architekturv  Starostwa  Powiatoweqo
w Bedzinie.

Wymagania w stosunku do zamówienia:
1. Wykonawca opracuje Dokumentację Projektową w zakresie i w sposób zgodny z wymaganiami
określonymi w umowie oraz będzie zobowiązany do:

-  udzielania wyjaśnień dotyczących Dokumentacj i Projektowych i zawartych w niej rozwiązań

projektowych -na wezwanie Zamawiającego;
-realizacji zaleceń zamawiającego;
-   infomowania   Zamawiającego   o   problemach   lub   okolicznościach   mogących   wpłynąć

na jakość lub temin zakończenia dokumentacji projektowej .
2. Wykonawca zapewni wykonanie przedmiotu zamówienia z najwyższą starannością.
3.  Wykonawca  zobowiązuje  się  do  zachowania w tajemnicy  i  nieudostępniania  osobom trzecim,
otrzymanych  od  Zamawiającego  materiałów  oraz  informacji  powziętych  w  związku  z  realizacją
niniej szego zamówienia.
4. Wykonawca zapewni wykonanie przedmiotu zamówienia przez osoby posiadaj ące odpowiednie
kwalifikacje    zawodowe    wg    prawa    polskiego    i    ważne    zaświadczenia    o    przynależności
do   odpowiedniej   izby   samorządu  zawodowego   oraz   ponosi   odpowiedzialność   z  tego   tytułu.
W przypadku Wykonawców zagranicznych dopuszcza się również kwalifikacje zdobyte w imych
państwach  na  zasadach  określonych  w  art.   12a  ustawy  Prawo  budowlane,  z  uwzględnieniem



postanowień  ustawy  z  dnia  18  marca  2008  r.  o  zasadach  uznawania  kwalifikacji  zawodowych
nabytych  w  państwach  członkowskich  Unii  Europejskiej   (Dz.   U.   z  2008   r.  Nr  63   poz.   394
ze zmianami).
5.Wykonawca opracuje komplet dokumentacji z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi
przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej , w oparciu o założenia wstępne-wizualizacja,
niezbędne  uzgodnienia,  zezwolenia  i  warunki  wydane  przez  stosowne  instytucje,  wizję  lokalną
oraz bieżące konsultacje z Zamawiaj ącym.
Dokumentację należy opracować w szczególności zgodnie z:

-Ustawą Prawo budowlane z dnia 7 ]ipca 1994 r. ze zmianami;
-Ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. ze zmianami;
-Rozporządzeniem Ministra Transportu i  Budownictwa i  Gospodarki  Wodnej  z 25.04.2012  r.

w sprawie szczegółowego zakresu i fomy projektu budowlanego;
-  Rozporządzenie Ministra lnfrastruktury z dnia 2 września 2004 r.  w sprawie  szczegółowego

zakresu i formy dokumentacji projektowej,  specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robót budowlanych oraz programu funkcj onalno -użytkowego ze zmianami;

• Innymi obowiązującymi ustawami, rozporządzeniami i normami;
- Zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej .

6.W  przyjętych  rozwiązaniach  projektowych  muszą  być  użyte  wyroby  budowlane  (materiały
i   urządzenia)   dopuszczone   do   obrotu   i   powszechnego   stosowania.   Przedmiotu   zamówienia
nie  można  opisywać  przez  wskazanie  znaków  towarowych,  patentów  lub  pochodzenia,  chyba
że jest to  uzasadnione  specyfiką przedmiotu zamówienia i  nie  możliwe jest opisanie  przedmiotu
zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy
„lub  równoważny".  W  przypadku  powoływania  się  podczas  opisywania  przyjętych  rozwiązań
projektowych   na   konkretne   nazwy   własne   gotowych   produktów   i/lub   gotowe   rozwiązania
systemowe  producentów.  Wykonawca  ma  obowiązek  określić  konkretne  parametry  techniczne
i   jakościowe    danego    rozwiązania    projektowego    oraz    umieścić    informację    o    możliwości

• zastosowania  rozwiązania  równoważnego  pod  warunkiem   spełnienia  wskazanych  parametrów
technicznych i jakościowych.
7.Wykonana dokumentacja musi być kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.
8.Do  obowiązków  Wykonawcy  należy  zlecenie  wykonania  stosownie  od  potrzeb:  map  do  celów
projektowych  oraz  uzyskanie  wszelkich  opinii,  uzgodnień,  zgód,  decyzji,  zezwoleń  i  sprawdzeń
zastosowanych  rozwiązań  projektowych  w  zakresie  wynikającym  z  obowiązujących  przepisów,
niezbędnych do prawidłowego wykonania prac projektowych, opracowanie kompletnego wniosku
o   zmianę   sposobu  użytkowania  obiektu   i   inne.   Koszty   uzyskania  w/w  dokumentów  ponosi
Wykonawca.
9.Opracowana  dokumentacja  musi  być  przygotowana  w  sposób  umożliwiający  przygotowanie
i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia.
10.Dokumentacja powinna być spójna i skoordynowana we wszystkich branżach.
UWAGA:
1.   Wykonawca   ma   obowiązek   pełnienia   nadzoru   autorskiego   nad   zgodnością   realizowanej
inwestycji z dokumentacją.



Załacznik nr 2

Potwierdzenie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

Lp. ]mię Nazwisko
Kwalifikacje

Zakres  .wykonywanych przeznieczynnościprzyrealizacjiZamówienia
Podstawa do

zawodowe dysponowania
(doświadczenie) daną osobą

1

3

(podpis i pieczęć Wykonawcy)


