
wDA U2t.t20t8

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 2/2018

1. Przedmiot zamfwienia I nazwa

Szczeg6lowy zakres prac niezbgdny do wykonania dokumentncji projektowej i
kosztorysowej ( w tym szczeg6lowy opis przedmiotu zam6wienia, przedmiaru rotlot,
specyfikacji i dokumentacji techniczne j zwi4zanej z realizacj4 programu inwestycyjnego
- dotyczy tylko pomieszczefi na I pigtrze).

Podstawa - niniejsze postgpowanie w sprawie zam6wienia o szacunkowej wartoSci nrizszej

od kwoty okreSlonej w aft. 4 pkt, 8 ustawy Prawo zam6wieir publicznych jest pror,vadzone

zgodnie z Prawem Zamowieh Publicznych ora'z wewngtlznymi regulacjami Zamawiaji4cego.

Niniejsze zapytanie ofertowe jest opublikowane na stronie internetowej Zamawiaj4cego

(www.piorin.gov.pl/wiorirVwielkopolskie) w zakladce ,,zamowienia publiczne", stanowi4c

jednoczeSnte zaproszenie do sktadania oferl przez wszystkich potencjalnych Wykorrawc6w

zainteresowanych niniej szym zapytanien-r,

2. Opis przedmiotu zam6wienia

Plzedmiotem zam6wienia jest opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej

zgodnej z prawem budowlanym, dokumentacji niezbgdnej do przeprowadzenia procedury

zam6wienia publicznego przetarg nieograniczonl, (dot. modernizctcii oomieszczefi

laboratorvinvch na I pietrzel, oraz pelnienie nadzoru autorskiego nad realizaci4 opraoowanej

dokumenta cjr zwiqzanej z pro gramami inwestycyj nyrni pole gaj 4cyrni na:

o Modernizac-ii pomieszczen Laboratorium Wojewddzkiego znajdu-iqc_vch sig na

I pigtrze budynku naleiqcego do Wqiew6dzkie-go Inspektoratu Ochroryt Roilin

i Nasiennictwa w Poznaniu,

Zamawtaj4cy zaprasza do przeprowadzenia wizji lokalnej po wczeSniejszyrn uzgodnieniu

jej terminu pod numerem teiefonu (618605908 lub 618605928)

3. Zakres zam6wienia:

opracowanie dokumentacji projektowej powinno obejmowai wykonanie:

' projekt6w budowlanych z niezbEdnymi uzgodnieniami umoZliwiaj4cymi realizacjg
programu inr,vestycyjnego, opracowanych :rgodnie z obowrqzuj4cymi przepisami



4.

prawa, w tym przepisami prawa buclowlanego i spelniaj4cy wymagania
r ozpor zqdzenia Mini stra Transportu, Budowni ctwa i Go spo darki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r w sprawrc szczegolowego zakresu i formy projektu

budowlanego (D2.U.2012; poz.462 z poz:n. zm,) oraz:, obwieszczema Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie ogloszenia jednolitego

tekstu rozporzEdzenia Mirlistra Infrastluktury :z dma 10 maja 2013 r. w sprawie
szczegolowego zaktesu i f.ormy dokurnentacji projektowej, specyfikacji techrLicznych

wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno- u2ytkowego
(Dz, U. 2013, poz.I729),

Dokumentacj i niezbgdnej do przeprowadzenia po stgpowania przetargowego,

(dot. modernizcrcii pomieszczefi laboratorvinvclr ryc! I pietrze )

Projekt6w wykonawczych dotycz4cych przygotowania terenu pod budowq, rotr6t
budowlanych, przedmiar6w rob6t i kosztorys6w nakladczych zawterq4cych
zestawienia przewidywanych do wykonania rob(rt, wraz z ich szczegdlowych opisem,
miejscem wykonania i wskazaniem podstaw ustalaj4cych sz,czegolowy opis robot oraz
wskazaniem wiaSciwych specyfikacji technic:znych wykonania i odbioru lob6t
budowl any ch z zestawi eniem ilo S ci j edno stek przedmiarowych.

Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t, stariowi4cych opracowania
zawiercj1ce w szazeg6lnoSci wyrnagania, kt6re s4 niezbEdne do okreSlenia standardu
i jakosci wykonania rob6t, w zaklesie sposobu vrykonania rob6t budowlanych,
wlasciwosci wyrob6w budowlanych oraz oceny plawidlowosci wykonania
poszczeg6lnych rob6t.

Informac.ji BIOZ.

Ko sztorys6w inwe storski ch opraco wanych z godn i e z r ozp or z4dzeniem Mini stra
Infrastruktury z dma 18 naja 2004 r' w sprawie okreslenia metod i podstaw
spotzEdzama kosztorysu inwestorskiego, obiiczania planowanych koszt6w prac
proj ektowy ch or az planowanych ko szt6w robcit budowl anych okreslonych
w przedmiarze rob6t (D2.U.2004,nr 730. Po2.1389).

Wykonawca uslug projektowych powinien przedstawic rozwiyzania projektou,e. kt6re
chce zastosowai w opracowaniu dokumentacji techni cznej, do akceptacji przez:
ZamawiajEcego w jego siedzibie (wersja robocza) przedzastosowaniern ich w pracach
projektowych.

Termin wykonania zam6wienia

l3 kwietnia20l8 r.

Wymagania formalne wobec wykonawc6w

W postqpowaniu moze wzi4c udzial Wykonawcy,lctorzy spetrniaj4 nastEpuj4ce warunki:

c Zamawiaiqcy wymaga, aby Wykonawca dysponowal minimum jedn4 osobrtr, kt6rq

skieruje do realizacji zam6wienia, posiadaj4c4 uprawnienia budowlane do



projektowania i sprawdzania projekt6w architektoniczno,budowlanych bez ograniczen

w rozumieniu ustawy z dnia07.07,1994 r prawo budowlarre (D2.U.2016,po2. )90

z poLn. zm.) lub odpowiadaj4ce im uprawnienia budowlane wydane na podstawie

wczeSniej obowi4zuj 4cych przepis6w.

. Wykonal w ci4gu ostatnich Irzechlat przed uplywem terminu skladania ofert

w niniejszym postgpowaniu, co najmniej clw6ch zarnowiefl polegaj4cych na

wykonaniu dokumentacii projektowych i kosztoryso'wych o zakresie prac jak

wskazanychw zapytaniu ofertowym o wartoSci, co najmniej 40 000 PLN brutto )kaada

. Dysponuje odpowiednim potencjalem technicznym.

. Znajilie sig w stabilnej sytuacji ekonomicznej i finansowej.

. Nie podlega wykluczeniu.

o Podpisze umowg naprzedmiot zam6wienia.

cigLar wykazania spelnienia ww. wymog6w le2y po stronie wykonawc6w.

6. Wytyczne dla wykonawc6w dot, przygotowania tresci oferfy

Oferta powinna zawrerac ponizsze informacje:

. Ceng za wykonanie zam6wienia (wypetniony Formularz ofertowy - zal1cznik nLr 2).

. O6wiadczenie Wykonawcy (zal}cznrk nr.3).

o Aktualny wypis z Centralnego Rejestrr-r Dzial. Gospodarczej lub KRS (max 3 mies,

od daty wystawienia).

o Wzot umowy, zgodny z zapisami zawarlrymr r,v niniejszym zapytaniu ofertowyrn -
do akcepta cji Zamawiaj 4ce go.

7, Zasady wsp6lpracy, kt6re bgd1zawarte umowf,e

Zamowienie realizowane bgdzie na podstawie umoury pisemnej, opisuj4cej wyrnogi ',zawarte

w niniejszym zapytaniu ofertowyrn (wz6r' umowy przedstawi V/ykonawca do akceptacji

ZamawiajEcego). Wykonawca zobowi4zuje sig do wykonanra zamowienia bezpoSrednio

przez osobg/y wymienion4le w ofercie. Zmiany w tym zakresie wymagajE pisemne.j zgody

Zamawrajqcego.

8. Proces i kryteria wyboru Wykonawcy

Oferty b9d4 najpierw poddane ocenie formalnej - ze w'zglqdu na: kompletno Sc ofefiy oraz

potwierdzenie posiadania wiedzy i doSwiadczenia, dysponowania oclpowiednim potelc.jalem



technicznym i osobowym do wykonania zam6wienia. W tym zakresie Zamawiaj1cy

rezerwuj e sobie prawo do spraw dzenia po dar-rych informacj i.

ZamawrajEcy dokona nastgpnie por6wnania i wyboru najkolzystniejszej oferty. Kryterium

wyboru najkorzystniejszej oferty spelniaj4cej wyhej opisane warunki formalne bgdzie cenaza

wykonanie przedmiotu zam6wienia. Stosowanie malematycznych obliczeri przy ocenie ofert,

stanowi podstawowE zasadq oceny ofefi. Za najkor:zystniejsz1 zostanie uznana oferta, kt6ra

uzyska naiwyisz4liczbg punkt6w obliczonych w oparciu o nizej ustalone kryteria.

Kryteria oceny ofert - cena oferty I00 % obliczona wedh_rg wzoru:

Cena oferowana minimalna brutto

Cena: ----------- x

Cena badanej oferty brutto

100

Uzyskana iloSi punktow badanej oferty zostanie pomnozonaprzezwagg tego kryteriurn: 100

%. Wynik bgdzie traktowany, jako wartoSi punktowa. oferly w kryterium cena of-erty,

Realizacja zam6wienia zostanie powierzona Wykonawcy, kt6rego oferta uzyska nu-iwy2sz4

iloSi punkt6w.

9.Termin i miejsce zloilenia oferty na realizacjg wlr,. zann6wiemia

Oferta powinna odpowiadai w pelni na zapytanie ofertowe, powinna olaeslai WykonawcE

oraz wskazywai osobg do kontaktu - zgodnie z formular:zem stanowi4cym zal4cznik|
do niniej sz ego zapytania ofertowego.

Ofefty prosimy przesylac do 16.03.2018 r. Eodz. 15:00

Oferta mo2ebyc przeslana listem na adres: Wojew6dzki Inspektorat Ochrony RoSlin

i Nasiennictwa w Poznaniu, ul. Grunwaldzka 250R, 60-166 Foznarft, faksem: 061 E68-58-

84 iub e-mailem da-poznan@piorin.gov.pl

wraz z zeskanowanyrni zal4cznikami r otrzymanie jcj w kazdej z tych form bqdzie liczone

jako spelnienie warunku dotrzymania terminu zLo4eria oferty. Wykonawca wybrany r,v tym
postqpowaniu musi zalyczyc do dokumentacji pL-zecl poclpisanierrr umowy pisemn4 wersjg

oferty wraz z zaLqcznikami, je$li nie dostarczyl jej wczeSniej.

Do datko wych inform acj i na temat zapytania o fertowe go udziera:

Dzial Administracyjny, tel. 061 860-59-28, e-mail: da-plrznan@piorin.gov.pl



Laboratorium Wojew6dzkie, kierownik Anna Misiuk, 061 860-59-08

l0.Termin zwi4zania z ofertp

Termin zwrqzania z ofertq - 30 dni. Bieg terminu rczpoczyna sig wraz z uplywem terminu

oznaczonego na skladanie ofert. Zamawiq1cy mohe przedluly(, wyna6g termin zwiqzania

ofert4 o oznaczony okres, nie dLulszy jednak niz kolejne 30 ddi" O fakcie Iym Zamawiajqcy

powiadomi Wykonawc6w, a ci podejm4 decyfg, czy przedLuzajnwaznosi oferty.

ll.Wykaz zal4cznik6w:

7 - Szczegolowy opis przedmiotu zamowrenia.

2 - Formularz ofertowy.

3 -OSwiadczenie Wvkonawcv.

Poznaf. dnia 5.03.2018 r.

Z powa?amem


