Popielów 01.07. 2014 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE
Koncepcja architektoniczna przebudowy części budynku remizy strażackiej wraz z nadbudową
o pomieszczenia nad istniejącymi garażami w miejscowości Stare Siołkowice.

I. ZAMAWIAJĄCY

Nazwa zamawiającego: Gmina Popielów
Adres zamawiającego:

ul. Opolska 13, 46-090 Popielów, woj. opolskie

Telefon:

(77) 427 58 22

Faks:

(77) 427 58 38

e mail: ug@popielow.pl
Szacunkowa wartość zamówienia nie przekracza kwoty 14.000,00 EURO
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na sporządzeniu:
Koncepcji architektonicznej przebudowy części budynku remizy strażackiej wraz z nadbudową
o pomieszczenia nad istniejącymi garażami w miejscowości Stare Siołkowice.

Zakres zamówienia obejmuje:
1. Koncepcję architektoniczną w dwóch wariantach rozwiązań projektowych z pozytywna opinią
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
2. Szacunek kosztów związanych z opracowaniem docelowej dokumentacji projektowej w oparciu
o zatwierdzoną koncepcję.
3. Szacunek kosztów inwestycyjnych docelowego zadania związanego z przebudową i nadbudową
budynku remizy strażackiej.
Koncepcje należy przedstawić Zamawiającemu w formie papierowej – rzuty i przekrój oraz elewacje w
formie uproszczonego rysunku technicznego oraz co najmniej 2 elewacje lub rysunek perspektywistyczny
jako wydruk kolorowy lub wizualizacja.
Rozwiązania projektowe nie mogą zmieniać obrysu zewnętrznego obiektu.
Zamawiający w momencie podpisania umowy na opracowanie koncepcji przekaże Wykonawcy wstępną

inwentaryzację obiektu.
Wykonawca przenosi na Zmawiającego całość majątkowych praw autorskich do sporządzonej koncepcji ,
na wszystkich polach eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie
autorskim i prawach pokrewnych ( dz. U. z 2006 nr 90 poz. 631 ze zm.), w tym także prawo do zezwolenia
na wykonywanie zależnych praw autorskich .
III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 14.08.2014 r.
IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
O udzielenie zamówienia może ubiegać się wykonawca który wykonał, w okresie ostatnich trzech lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie:
- minimum 2 roboty budowlane odpowiadające zakresem przedmiotowi zapytania ofertowego,
- dysponuje osobami posiadającymi odpowiednie doświadczenie – uprawnienia projektowe do realizacji
przedmiotowego zadania.

Weryfikacja spełnienia tego warunku dokonywana będzie poprzez dołączenie do oferty stosownych
referencji oraz informacji o dysponowanym zespole.

V. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania.
Oferta powinna być:
-

opatrzona pieczątką firmową,

-

posiadać datę sporządzenia,

-

zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,

-

zawierać wartość oferty (netto i brutto),

-

określać termin wykonania zamówienia,

-

podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy, zgodnie z formą reprezentacji oferenta

określoną w rejestrze handlowym lub innym dokumencie właściwym dla formy organizacji firmy oferenta
2.

Zaoferowana cena powinna uwzględniać wykonanie wszystkich prac i czynności określonych w opisie

przedmiotu zamówienia oraz zawierać wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia, świadczonego
przez okres i na warunkach określonych w ofercie Wykonawcy.
VI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
1. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 14 sierpnia 2014r.
2. Ofertę powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: ug@popielow.pl lub

faksem na nr (77) 427 58 38, poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres: Urząd Gminy
Popielów, ul. Opolska 13, 46-090 Popielów, (sekretariat)
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści
złożonych ofert.

VII. OCENA OFERT
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie kryterium: CENA – 100 %

VIII. DODATKOWE INFORMACJE
Dodatkowe informacje udzielane są w Urzędzie Gminy Popielów, ul. Opolska 13, 46-090 Popielów pokój
nr 12 lub pod nr tel. 77 4275 851 – Mateusz Macioszek
IX. ZAŁĄCZNIKI
1. Wzór formularza ofertowego
2. Dokumentacja zdjęciowa obiektu
3. Informacja z mpzp wsi Stare Siołkowice

