Piekoszów, 19 listopada 2018 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE
NA WYKONANIE USŁUGI,
POLEGAJĄCEJ NA OPRACOWANIU DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ
INSTALACJI STANDARDOWEJ WINDY OSOBOWEJ ZEWNĘTRZNEJ
DOSTOSOWANEJ DO PRZEWOZU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
PRZY ISTNIEJĄCYM BUDYNKU
ZESPOŁU OŚWIATOWYCH PLACÓWEK INTEGRACYJNYCH W MICIGOŹDZIE
Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.
U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) zapraszamy do złożenia oferty.
1. ZAMAWIAJĄCY:
ZESPÓŁ OŚWIATOWYCH PLACÓWEK INTEGRACYJNYCH W MICIGOŹDZIE
MICIGÓZD, UL. CZĘSTOCHOWSKA 21, 26-065 PIEKOSZÓW
gmina Piekoszów, powiat kielecki, województwo świętokrzyskie
2. NAZWA ZADANIA:
„Opracowanie dokumentacji projektowej instalacji standardowej windy osobowej
zewnętrznej dostosowanej do przewozu osób niepełnosprawnych przy istniejącym
budynku Zespołu Oświatowych Placówek Integracyjnych w Micigoździe – obiekcie,
służącym
edukacji
i rehabilitacji w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych”
3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektu budowlanego instalacji
zewnętrznej windy osobowej dla osób niepełnosprawnych wraz z pozwoleniem na budowę
przy istniejącym budynku szkoły w Micigoździe (gmina Piekoszów, powiat kielecki).
Wymagana pełna dokumentacja projektu budowlanego wraz z kosztorysem inwestorskim,
który winien być sporządzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18
maja
2004
r.
w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych
określonych w programie funkcjonalno-użytkowym. Kosztorys inwestorski sporządzony na
podstawie projektu budowlanego, załączony zostanie (wraz z projektem lub wyciągiem
z projektu) przez Zamawiającego do wniosku o dofinansowanie ze środków PFRON robót
budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji w związku z potrzebami osób
niepełnosprawnych. Późniejsza realizacja projektu będzie dofinansowania ze środków
PFRON.

Projekt budowlany obejmuje zainstalowanie windy zewnętrznej o konstrukcji samonośnej,
przylegającej do ściany budynku szkoły, roboty budowlane związane z wykonaniem
fundamentu dźwigu i adaptacją okien na otwory drzwiowe oraz chodnika od istniejącego
pasa pieszych do wejścia do windy. Miejsce usytuowania windy wskaże Zamawiający.
UWAGA: Rodzaj windy musi zawierać ogólne wymagania i dane techniczne.
Przykładowe dane dźwigu osobowego:
Winda osobowa, standardowa przystosowana do przewozu osób niepełnosprawnych (spełniająca
określone przepisami normy wymagane przy dźwigach dla niepełnosprawnych) o udźwigu 630 kg.
Dźwig o dwóch wejściach z kabiną o wymiarach nie mniejszych niż: szer. x głęb. = 1,1 x 1,4m i
szerokość drzwi 0,9 m. Winda hydrauliczna lub elektryczna. Sterowanie: zbiorcze góra-dół (parter –
pierwsze piętro). Wysokość podnoszenia – od poziomu parteru do pierwszego piętra – przy budynku
jednopiętrowym. Ilość przystanków – dwa – parter/piętro pierwsze.
Ponadto:
Winda może posiadać następujące udogodnienia:
 kaseta wezwań umieszczona na wysokości 0,9 – 1,1 m od poziomu posadzki,
 kabina wyposażona w poręcz prowadzoną na wysokości 0,9 m,
 kaseta dyspozycyjna w układzie pionowym z przyciskami nie wyżej niż 1,4 m,
 przyciski poza wzrokowym oznakowaniem z wprowadzonym oznakowanie dotykowym
wykonanym pismem Braille’a,
 system informacji głosowej.
Zamawiający dopuszcza składanie ofert zawierających rozwiązania i materiały równoważne w
zakresie funkcjonalności, jakości oraz parametrów inne niż przyjęte w powyższym opisie przedmiotu
zamówienia (w ramach norm określonych obowiązującymi przepisami prawa dla wind
przystosowanych dla osób niepełnosprawnych).

UWAGA: Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu wstępną koncepcję
projektu wraz kosztami wykonania zadania i po akceptacji przystąpić do opracowania
projektu.
Zamawiający udostępni Wykonawcy wszelkie pozostające w jego dyspozycji dokumenty oraz
informacje dotyczące obiektu i infrastruktury technicznej oraz umożliwi dokonanie oględzin,
pomiarów i niezbędnych do właściwego wykonania zamówienia działań. Wykonawca musi założyć, że
udostępnione dokumenty mogą wymagać aktualizacji staraniem i na koszt Wykonawcy.

UWAGA: ZŁOŻONA W OFERCIE DOKUMENTACJA PROJEKTOWA MUSI SPEŁNIAĆ WSZYSTKIE
AKTUALNIE OBOWIĄZUJĄCE NORMY I PRZEPISY DOTYCZĄCE BUDOWY ORAZ
INSTALOWANIA WIND DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH SPEŁNIAJĄCE PARAMETRY
NIEZBĘDNE PRZY DOPUSZCZENIU DO EKSPLOATACJI PRZEZ URZĄD DOZORU
TECHNICZNEGO.
4. WYKAZ DOKUMENTÓW JAKIE MUSI ZAWIERAĆ OFERTA
 Wypełniony Formularz ofertowy (w załączeniu)
 Dokumenty upoważniające do wzięcia udziału w zapytaniu (wg pkt 6.)

5. KRYTERIA OCENY OFERT
Najniższa cena brutto za wykonanie całości zamówienia – 100%.
Oferta musi zawierać całą niezbędną dokumentację projektową z pozwoleniem na budowę,
kosztorys inwestorski, przedmiary, Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót (po
dwa egzemplarze). Cena zamówienia przedstawiona jako wartość brutto. Dokumentacja
w języku polskim.
6. WARUNKI UDZIAŁU W NINIEJSZYM ZAPYTANIU OFERTOWYM
Wykonawca niniejszego zamówienia załącza do oferty właściwe dokumenty potwierdzające
posiadanie niezbędnych uprawnień, jego doświadczenie i niezbędną wiedzę, potencjał
techniczny, referencje, aktualny odpis z właściwego rejestru (np. KRS, Centralna Ewidencja
i Informacja o Działalności Gospodarczej)
7. WYMAGANY TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA
Projekt budowlany wraz z kosztorysem inwestorskim i pozwoleniem na budowę, do dnia:

11.03.2019 r.
8. PO WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERT



Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawców, którzy złożyli oferty
Jeżeli wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą uchyla
się od zawarcia umowy w sprawie realizacji zamówienia, Zamawiający może
wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert

9. WARUNKI PŁATNOŚCI
Po odbiorze przez Zamawiającego pełnej dokumentacji wraz z pozwoleniem na budowę
w terminie do 14 dni od daty otrzymania faktury
10. TERMIN I MIEJSCE ZŁOŻENIA OFERTY
Termin złożenia oferty: 03.12.2018 r.
Miejsce złożenia ofert: Sekretariat - Zespołu Oświatowych Placówek Integracyjnych
w Micigoździe, Micigózd, ul. Częstochowska 21, 26-065 Piekoszów, gmina Piekoszów
– osobiście lub pocztą (liczy się data wpływu do sekretariatu ZOPI), do godziny 12.00.
OTWARCIE OFERT NASTĄPI 3.12.2018 r. w Zespole Oświatowych Placówek Integracyjnych
w Micigoździe o godzinie 13.00
Kopertę z ofertą należy opisać:
„Oferta – Projekt budowlany instalacji standardowej windy osobowej zewnętrznej
dostosowanej do przewozu osób niepełnosprawnych przy istniejącym budynku ZOPI
w Micigoździe”
Oferty składać można w formie elektronicznej:

zopidyr@gmail.com

KONTAKT:
Mirosław Kowalski, dyrektor ZOPI w Micigoździe; tel.: 41 30 61 084;
zopidyr@gmail.com

Zespół Oświatowych Placówek Integracyjnych w Micigoździe, Micigózd, ul. Częstochowska
21, 26-065 Piekoszów, gmina Piekoszów, powiat kielecki, woj. świętokrzyskie.

Załącznik
do Zapytania ofertowego

FORMULARZ OFERTOWY
NA WYKONANIE USŁUGI,
POLEGAJĄCEJ NA OPRACOWANIU DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ
INSTALACJI STANDARDOWEJ WINDY OSOBOWEJ ZEWNĘTRZNEJ
DOSTOSOWANEJ DO PRZEWOZU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
PRZY ISTNIEJĄCYM BUDYNKU
ZESPOŁU OŚWIATOWYCH PLACÓWEK INTEGRACYJNYCH W MICIGOŹDZIE
Nazwa zadania: „Opracowanie dokumentacji projektowej instalacji standardowej windy
osobowej zewnętrznej dostosowanej do przewozu osób niepełnosprawnych przy istniejącym
budynku Zespołu Oświatowych Placówek Integracyjnych w Micigoździe – obiekcie, służącym
edukacji i rehabilitacji w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych”

......................................................., dnia...............................2018 r.

Wykonawca (pełna nazwa)

Forma prowadzonej działalności
Adres siedziby*

Adres prowadzenia działalności*
Adres do korespondencji
KRS
REGON

NIP
Telefon

Faks

Telefon kom.
e-mail

W nawiązaniu do zapytania ofertowego NA WYKONANIE USŁUGI, POLEGAJĄCEJ NA

OPRACOWANIU DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ INSTALACJI STANDARDOWEJ WINDY
OSOBOWEJ ZEWNĘTRZNEJ DOSTOSOWANEJ DO PRZEWOZU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
PRZY ISTNIEJĄCYM BUDYNKU ZESPOŁU OŚWIATOWYCH PLACÓWEK INTEGRACYJNYCH
W MICIGOŹDZIE z dnia 19 października 2019 roku, składamy ofertę zgodnie z zakresem określonym
w zapytaniu.
Projekt budowlany obejmuje zainstalowanie windy zewnętrznej dla osób niepełnosprawnych (rodzaj
windy musi zawierać ogólne wymagania i dane techniczne) o konstrukcji samonośnej, przylegającej
do ściany budynku szkoły, roboty budowlane związane z wykonaniem fundamentu dźwigu i adaptacją
okien na otwory drzwiowe oraz chodnika od istniejącego pasa pieszych do wejścia do windy. Miejsce
usytuowania windy wskaże Zamawiający.

Cena obejmuje wykonanie całości zadania.

cena brutto

………………………………………………………………… PLN

słownie brutto

………………………………………………………………………………

......................................................................................................................

OŚWIADCZENIA:
1. Oświadczamy, że oferowana przez nas cena zawiera obowiązujący podatek od towarów
i usług VAT oraz uwzględnia wszystkie zobowiązania i koszty związane z wykonaniem
przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego
w Zapytaniu ofertowym.
2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z Zapytaniem ofertowym i nie wnosimy do niego
zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy konieczne informacje i wyjaśnienia do przygotowania oferty.
3. Oświadczamy, że oferujemy realizację zamówienia w sposób w pełni odpowiadający
wszystkim wymaganiom Zamawiającego określonym w Zapytaniu ofertowym.
4. Oświadczamy, że umowa zostanie wykonana zgodnie z jej postanowieniami oraz
obowiązującymi przepisami prawa.
5. Oświadczamy, że wykonamy zamówienie w terminie do 11.03.2019 r.

ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ:
W przypadku wyboru naszej oferty jako najkorzystniejszej do przedstawienia:
 danych osób do wskazania w umowie, do stałego nadzoru nad realizacją umowy,
kontaktów oraz podpisania protokołu odbioru.
 do zawarcia umowy w miejscu i terminie ustalonym wspólnie z Zamawiającym.

W ZAŁĄCZENIU PRZEDSTAWIAMY NASTĘPUJĄCE DOKUMENTY:
1) …………………………………………………………………………………………………….

2) ……………………………………………………………………………………………………

3) ……………………………………………………………………………………………………..

4) ……………………………………………………………………………………………………..

5) ……………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
(podpis, pieczęć imienna upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy)

……………………………………………….……………. dnia……………………………………………………………………………………..

