(pieczęć wykonawcy)

…………………………, dnia ……………..
(miejscowość)

ZAPYTANIE OFERTOWE - FORMULARZ OFERTY
na wykonanie dostawy /usługi/ roboty budowlanej
WYPEŁNIA ZAMAWIAJĄCY
pod nazwą
UAKTUALNIENIE POSIADANEJ ORAZ OPRACOWANIE NOWEJ
DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA ZADANIA POD NAZWĄ
„TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ NA
TERENIE GMINY SOLINA”

1.

Nazwa i adres ZAMAWIAJĄCEGO
Gmina Solina ul. Wiejska 2, 38-610 Polańczyk
TEL. 134692118

FAX. 134692321

E-MAIL a.orlowski@esolina.pl
(pracownika merytorycznego)

2.

Imię i nazwisko osoby uprawnionej do kontaktu. Adam Orłowski, Robert Gaweł

3.

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zapytania jest uaktualnienie już posiadanej oraz opracowanie nowej
dokumentacji projektowej, która pozwoli aplikować o środki z UE w ramach projektu
termomodernizacji obiektów użyteczności publicznych na terenie Gminy Solina w skład
którego wchodzą następujące obiekty:
1. Zespół Szkół w Wołkowyi.
Zakres prac do wykonania: Wykonanie dokumentacji projektowej w oparciu o już
posiadaną i dostosowanie jej do obowiązującego prawa budowlanego oraz wykonanie
projektu wymiany pokrycia dachowego, odwodnienia budynku, opracowanie
dokumentacji projektowej kotłowni biomasowej wraz z osobnym wejściem.
2. Zespół Szkół w Bóbrce.
Zakres prac do wykonania: Wykonanie dokumentacji projektowej w oparciu o już
posiadaną i dostosowanie jej do obowiązującego prawa budowlanego, wykonanie
projektu wymiany pokrycia dachowego oraz opracowanie dokumentacji projektowej
kotłowni biomasowej.
3. Szkoła Podstawowa w Berezce.
Zakres prac do wykonania: Wykonanie dokumentacji projektowej w oparciu o już
posiadaną i dostosowanie jej do obowiązującego prawa budowlanego oraz uwzględnienie
w opracowaniu wyburzenie częściowe komina po byłej kotłowni węglowej.
4. Szkoła Podstawowa w Myczkowcach.
Zakres prac do wykonania: Wykonanie nowej dokumentacji projektowej, przedmiotem
której będzie nowa kotłownia biomasowa wraz z ociepleniem poddasza.
5. Świetlica Wiejska w Myczkowcach.
Zakres prac do wykonania: Wykonanie dokumentacji projektowej w oparciu o już
posiadaną i dostosowanie jej do obowiązującego prawa budowlanego oraz opracowanie
dokumentacji kotłowni biomasowej.

6. Budynek Urzędu Gminy Solina w Polańczyku.
Zakres prac do wykonania: Wykonanie nowej dokumentacji projektowej, przedmiotem
której będzie wykonanie ocieplenia elewacji północnej, wymiana pokrycia dachowego,
zaprojektowanie systemy klimatyzacji w pomieszczeniach biurowych, utworzenie kotłowni
C.O i C.W.U wewnątrz budynku, wymiana instalacji C.O. Opracowanie ma zawierać
elementy wykorzystania OZE.
7. Budynek Gminnego Zakładu Komunalnego w Polańczyku.
Zakres prac do wykonania: Wykonanie nowej dokumentacji projektowej, przedmiotem
której będzie wykonanie ocieplenia oraz wymiana instalacji C.O i C.W.U.
Całość opracowania ma polegać na przygotowaniu dokumentacji projektowej , specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, kosztorysów inwestorskich itd. wraz z
przygotowaniem i uzyskaniem stosownych zgłoszeń, uzgodnień i zezwoleń zgodnie z
obowiązującym prawem budowlanym.
4.

Wymagania związane z wykonaniem:
a) termin wykonania zamówienia: Przedłożenie Zamawiającemu kompletnej
dokumentacji projektowej do 30 listopada 2015r. Termin uzyskania prawomocnych
pozwoleń na budowę do 29 lutego 2016r.
b) okres gwarancji - nie dotyczy.
c) warunki płatności - przelew 14 dni.
d) z chwilą zapłaty wynagrodzenia przechodzą w całości na zamawiającego autorskie
prawa majątkowe.

5.

Forma złożenia oferty :
Ofertę na niniejszym formularzu należy złożyć w terminie do dnia 02.10.2015r.
( pisemnie – listem lub osobiście, faksem, e-mailem).
Oferty składane pisemnie listem lub osobiście opakować w jednej kopercie zaadresowanej
na Zamawiającego i opatrzonej napisem :
UAKTUALNIENIE POSIADANEJ ORAZ OPRACOWANIE NOWEJ
DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA ZADANIA POD NAZWĄ
„TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ NA
TERENIE GMINY SOLINA”
* w przypadku braku potrzeby wypełniania któregoś z pól wpisać – nie dotyczy
WYPEŁNIA WYKONAWCA

Tryb postępowania : ZAPYTANIENIE OFERTOWE
1. Nazwa i adres WYKONAWCY
................................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
NIP ……………...…REGON...........................TEL/FAX....................................................
E-MAIL........................................................
2. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę netto : ………….………………zł
słownie netto : ………………………………………….……………………………..zł
cenę brutto : ………………………………………… zł
słownie brutto : ………………………………………….……………………………zł
podatek VAT : ……………………………………... zł
słownie podatek VAT : ………………………………….……………………………zł

3. Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do
niego zastrzeżeń.

4. Załącznikami do niniejszego formularza, stanowiącymi integralna część oferty, są :
a) ………………………………………………………………………………………….
b) ………………………………………………………………………………………….
c) …………………………………………………………………………………………..
d) …………………………………………………………………………………………..
Jednocześnie oświadczam, że przyjąłem do wiadomości i akceptuję bez zastrzeżeń, że:
1) Zamawiający może zamknąć postępowanie o udzielenie zamówienia bez dokonania
wyboru najkorzystniejszej oferty, jeżeli:
a) złożone oferty są niezgodne z treścią zapytania,
b) cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierzał
przeznaczyć na realizację zamówienia, i kwota ta nie może zostać zwiększona,
c) wystąpią inne ważne przyczyny powodujące, że wybór wykonawcy nie leży w
interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili wysłania
zapytania ofertowego,
2) nie przysługują mi do Zamawiającego żadne roszczenia związane z zamknięciem
postępowania bez wyboru wykonawcy.

……………………,dnia………...

……………………………………
(podpis osoby uprawnionej)

(pieczęć Wykonawcy)

