Załącznik Nr 3
do Regulaminu postępowania
przy udzielaniu zamówień publicznych
o wartości do 30 000 euro
w Urzędzie Miejskim w Wołominie
Nr sprawy WI.271.43.2016
Wołomin, dnia 12.10.2016 r..
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ
Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz.
2164 z późn. zm.) oraz na podstawie Zarządzenia Burmistrza Wołomina nr 287/2016 z dnia 31.08.2016 r. w sprawie
Regulaminu postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych do 30 000

euro w Urzędzie Miejskim w

Wołominie, zapraszamy do złożenia oferty cenowej na: Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej
remontu Przedszkola nr 10 im. Misia Uszatka w Wołominie, al. Armii Krajowej 56, w ramach zadania
inwestycyjnego pn. Przebudowa obiektu przedszkola nr 10 w Wołominie im. „Misia Uszatka”.
1. Zamawiający: Gmina Wołomin, ul. Ogrodowa 4, 05-200 Wołomin.
2. Przedmiot zamówienia: Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej remontu Przedszkola nr 10 im.
Misia Uszatka w Wołominie, al. Armii Krajowej 56, w ramach zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa obiektu
przedszkola nr 10 w Wołominie im. „Misia Uszatka”.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowo –
kosztorysowej remontu Przedszkola nr 10 im. Misia Uszatka w Wołominie, al. Armii Krajowej 56, w ramach
zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa obiektu przedszkola nr 10 w Wołominie im. „Misia Uszatka”. W ramach
realizacji przedmiotu umowy należy przewidzieć opracowanie projektu w zakresie: - przebudowy dachu wraz z
wymianą obróbek blacharskich,
- wykonania izolacji termicznej stropodachu,
- wymiany instalacji elektrycznej w budynku, wraz z wymianą oświetlenia na ledowe,
- projekt musi przewidywać wykonanie niezbędnych prac naprawczych, będących skutkiem zaprojektowanych
robót,
- przystosowania obiektu do aktualnych przepisów ppoż. (obudowa wewnętrznej klatki schodowe wraz z
zamknięciem jej drzwiami, zaprojektowanie instalacji oddymiania, zaprojektowanie dodatkowego wyjścia
ewakuacyjnego).

Dokumentację należy wykonać w oparciu o ustalenia z Zamawiającym i Użytkownikiem, a także
dokumenty: - Projekt techniczny, architektoniczno budowlany, projekt podstawowy budynku przedszkola

nr 10 w Wołominie,
- Ekspertyzę techniczną stanu pokrycia dachu oraz określenie przyczyny odspojenia tynków na suficie z
zarysowaniem na prefabrykatach sufitowych i ściennych, opracowaąy przez Megam Sp. z o.o., 05-075 Warszawa,

ul. Kochanowskiego 20, 27.07.2016 r.,
- Protokół z pomiarów i przeglądu pięcioletniego instalacji elektrycznej i odgromowej, wykonawca: Megam Sp. z
o.o., ul. Kochanowskiego 20, 05-075 Warszawa, lipiec 2016,
- Decyzja Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie z dnia 23.0.2005 r.
4. Sposób obliczenia ceny: cena ryczałtowa za kompleksową usługę
5. Termin realizacji zamówienia: 28.02.2017 r.
6. Warunki płatności: 30 dni od dnia złożenia faktury za wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo –
kosztorysowej remontu budynku Przedszkola nr 10, płatność za wykonaną dokumentację przewidziana w roku
2017.
7. Warunki udziału w postępowaniu: (można opisać warunki jakie mają spełniać Wykonawcy, jeżeli dotyczy)
nie dot.
8. Kryteria oceny ofert: cena 100%
9. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone dwie
lub więcej ofert o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia
w wyznaczonym terminie ofert dodatkowych.
10. Sposób przygotowania oferty cenowej:
Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej w sposób nie ulegający ścieraniu.
11. Termin i forma złożenia oferty cenowej:
Ofertę należy złożyć do dnia 21.10.2016 r. godz. 12.00 w Urzędzie Miejskim w Wołominie, ul. Ogrodowa 4,
05-200 Wołomin (stanowiska podawcze – punkt informacyjny nr 1, 2, 3).
Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej w sposób nie ulegający ścieraniu, następnie
należy umieścić w zabezpieczonej kopercie opisanej tytułem postępowania.
Oferta złożona po terminie, zostanie zwrócona Wykonawcy. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub
wycofać złożoną przez siebie ofertę przed upływem terminu jej składnia.
12. Termin i miejsce otwarcia oferty cenowej: 21.10.2016 r. o godz. 12.30 w siedzibie Zamawiającego pok. nr
208.
13. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Anna Sobolewska, pokój 208, tel. 2/763-30-44
14. Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty:

1) formularz ofertowy
2) inne wzór umowy
12.10.2016 r. Naczelnik Wydziału Inwestycji Bożena Kucharczyk
(data i podpis osoby kierującej komórką organizacyjną)

Załącznik Nr 4
do Regulaminu postępowania
przy udzielaniu zamówień publicznych
o wartości do 30 000 euro
w Urzędzie Miejskim w Wołominie
(pieczęć Wykonawcy)
FORMULARZ OFERTOWY
W odpowiedzi na zaproszenie do złożenia oferty cenowej na: Opracowanie dokumentacji projektowo –
kosztorysowej remontu Przedszkola nr 10 im. Misia Uszatka w Wołominie, al. Armii Krajowej 56, w ramach
zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa obiektu przedszkola nr 10 w Wołominie im. „Misia Uszatka”.
………………………………………………………………………………………………………
/pełna nazwa firmy Wykonawcy/
posiadającego siedzibę
…………………………………………………………………………………………………………………
ulica nr domu kod pocztowy miejscowość
…………………………………………………………………………………………………………………
telefon

fax

e-mail

NIP …………………………………........……… REGON ………………………………………
składam niniejszą ofertę.

1. OFERUJĘ WYKONANIE ZAMÓWIENIA ZA CENĘ:
wartość netto w zł: ........................................................................ ,
VAT

.................%, kwota podatku w zł. …................................ ,

wartość brutto zamówienia w zł.: …................................................ .
słownie: .............................................................................................................................................

2. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA – ….......................................................................
3. WARUNKI PŁATNOŚCI: …......................................................................................................
4. OŚWIADCZAM, że
- żądane wynagrodzenie zawiera wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia.

- zapoznaliśmy się z istotnymi postanowieniami umowy/wzorem umowy załączonym do zaproszenia,
akceptujemy je i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wyżej
wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego;
- przedmiot zamówienia zamierzamy wykonać:


siłami własnymi¹



siłami własnymi i przy pomocy podwykonawców¹

5. ZAŁĄCZNIKAMI DO NINIEJSZEJ OFERTY SĄ:
- ...........................................................................................................................................
- ...........................................................................................................................................
- ...........................................................................................................................................

Miejscowość ..............................., dnia .....................................

…..................................................
podpis Wykonawcy

