Mikoszów, 28-09-2016 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE
nr ZO/2016/03
dotyczące wykonania kosztorysów remontu budynku głównego
Stowarzyszenia (budynek A)

Stowarzyszenie św. Celestyna zaprasza wykonawców, spełniających kryteria podane w treści
zapytania, do złożenia oferty na wykonanie kosztorysów remontu budynku głównego Stowarzyszenia
(budynek A).
1. Zamawiający:
Stowarzyszenie św. Celestyna
Mikoszów 27, 57-100 Strzelin
NIP: 914-12-75-815
2. Opis przedmiotu oraz zakres zamówienia:
Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1.
Stowarzyszenie nie posiada inwentaryzacji budowlanej. Wszelkie obmiary należy wykonać
samodzielnie na obiekcie.
Wykonawca podpisze z Zamawiającym umowę, której wzór znajduje się w załączniku nr 4 do
niniejszego zapytania.
3. Warunki udziału w postępowaniu:
Warunkiem udziału w postępowaniu jest:
a) posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności i czynności określonych w
zapytaniu ofertowym,
b) posiadanie niezbędnej wiedzę i doświadczenia oraz dysponowanie potencjałem technicznym i
osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
c) znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
d) brak powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym.
Spełnianie warunków a), b) i c) weryfikowane będzie na podstawie oświadczenia składanego przez
oferenta na formularzu ofertowym (załącznik nr 2) a warunku d) na podstawie odrębnego
oświadczenia składanego przez wykonawcę wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3.
4. Zawartość oferty wraz dokumentami, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu
potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:
Oferta powinna być wysłana pocztą lub złożona w zamkniętej kopercie na formularzu ofertowym
stanowiącym załącznik nr 2 do Zapytania.
5. Rodzaje i opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze
oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert:
100 % cena – wygrywa najtańsza oferta.
6. Termin realizacji zamówienia:
Zamówienie powinno być zrealizowane do dnia 17 października 2016 r.

7. Miejsce i termin składania ofert.
Oferty należy przesłać pocztą lub złożyć w zamkniętej kopercie z adresem wykonawcy w sekretariacie
Stowarzyszenia św. Celestyna, Mikoszów 27, 57-100 Strzelin, w terminie do dnia 07 października
2016 r. do godz. 10:00 z dopiskiem: ,,Oferta na wykonanie kosztorysów remontu budynku –
postępowanie nr ZO/2016/03”. W przypadku wysłania pocztą oferta musi wpłynąć do siedziby
stowarzyszenia przed tym terminem.
Zamawiający dokona wyboru wykonawcy w terminie trzech dni roboczych od daty wpływu ofert.
Oferty wraz z załącznikami, które wpłyną po wyznaczonym terminie składania ofert będą odsyłane bez
otwierania. Nie dopuszcza się składania ofert w wersji elektronicznej.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podawania przyczyny.

Załącznik nr 1.
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1) Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kosztorysów remontu budynku głównego
Stowarzyszenia (budynek A)
2) Opis budynku:
a) Budynek przedwojenny, wykonany z cegły, pokryty dachówką, piętrowy o powierzchni
zabudowy ok. 500 m2. Stowarzyszenie nie dysponuje żadną dokumentacją techniczną budynku
– wszystkie obmiary należy wykonać samodzielnie bezpośrednio na obiekcie. Poniżej zdjęcia
budynku.
3) Na kosztorysy składać się mają :
a) Przedmiar robót
b) Kosztorys inwestorski uproszczony
c) Kosztorys inwestorski szczegółowy
d) Kosztorysy mają być sporządzone w formacie .pdf. oraz formacie .ath
4) Remont budynku polegał będzie na:
a) Remoncie dachu – wymiana elementów konstrukcji dachu oraz pokrycia dachowego
b) Remont elewacji ścian (naprawa spoin, czyszczenie)
c) Wymiana zużytych okien, w tym okien dachowych
d) Rozbiórka komina z cegły i zastąpienie go kominem z blachy kwasoodpornej.
e) Wymagane są oględziny na miejscu i uzgodnienie z przedstawicielem stowarzyszenia
szczegółowego zakresu prac.
Zdjęcia obiektu:

f)

Załącznik nr 2
........................................................
(nazwa i adres składającego ofertę)

OFERTA
nr postępowania ZO/2016/03
Ja niżej podpisany.......................................................................................
działając w imieniu i na rzecz
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
nawiązując do zapytania ofertowego nr ZO/2016/03 oferuję wykonanie zamówienia pn.
Wykonanie kosztorysów remontu budynku głównego Stowarzyszenia (budynek A)

za kwotę brutto ................................................
słownie (....................................................................................................)
z czego:
kwota netto wynosi .....................................................
kwota podatku VAT wynosi ..........................................

Cena oferty brutto zawiera wszystkie koszty związane z realizacją zadania.
Ponadto oświadczam, że:
1. posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności i czynności określonych w
zapytaniu cenowym oraz ofercie,
2. posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję potencjałem technicznym i
osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
3. znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

.......................................................
Data i podpis oferenta

Załącznik nr 3

.....................................................
Nazwa i adres wykonawcy

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
o braku powiązań kapitałowych i osobowych z Zamawiającym

Przystępując, jako wykonawca, do postępowania ofertowego nr ZO/2016/03,

dotyczącego wykonania kosztorysów remontu budynku głównego
Stowarzyszenia (budynek A)
OŚWIADCZAM,
Że nie jestem powiązany osobowo ani kapitałowo ze Stowarzyszeniem św. Celestyna
(Zamawiającym), przy czym przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne
powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu
Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z
przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w
szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii
prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej
lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

dnia: ...................................
...............................................................
podpis i pieczęć Wykonawcy
lub upełnomocnionego
przedstawiciela Wykonawcy

Załącznik nr 4

UMOWA nr ZO/2016/3
zawarta w dniu .............................. Mikoszowie pomiędzy:
Stowarzyszeniem św. Celestyna,
Mikoszów 27, 57-100 Strzelin
NIP: 914-12-75-815
zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez:
...............................................................................................
a
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez:
………………......................................................................….
została zawarta umowa następującej treści:
§1
Przedmiot umowy
1. Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania kosztorysów remontu budynku
głównego Stowarzyszenia (budynek A).
2. Opis przedmiotu umowy zawarty jest w załączniku nr 1 do umowy.
3. Wykonawca sporządzi i dostarczy Zamawiającemu kosztorysy w 2 egzemplarzach w wersji
papierowej i 1 egzemplarz w wersji elektronicznej na płycie CD (w formacie edytowalnym i w
formacie PDF).
§2
Termin realizacji zamówienia
1. Wykonawca wykona przedmiot
17 października 2016 r.
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§3
Obowiązki Stron
1. Do obowiązków Zamawiającego należy:
a) umożliwienie Wykonawcy dostępu do budynku, w tym również do pomieszczeń wewnątrz
budynku i do poddasza,
b) dokonywanie bieżących uzgodnień i konsultacji z Wykonawcą.
2. Do obowiązków Wykonawcy należy:
a) bieżąca współpraca z Zamawiającym i konsultowanie z nim ważnych dla całości opracowania
rozwiązań,
b) przeprowadzenie obmiarów budynku i poszczególnych elementów wchodzących w zakres
planowanych robót budowlanych bezpośrednio na obiekcie.
§4
Podwykonawcy
1. Wykonawca wykona przedmiot umowy siłami własnymi .

§5
Oświadczenia i zapewnienia Wykonawcy
Wykonawca, po dokonaniu oględzin obiektu, zapoznaniu się z sytuacją faktyczną i warunkami w
terenie zapewnia, że posiada niezbędną wiedzę fachową, kwalifikacje, doświadczenie, możliwości
i uprawnienia konieczne dla prawidłowego wykonania zadania i jest w stanie należycie wykonać prace
na warunkach określonych w umowie.
§6
Wynagrodzenie
1. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w wysokości:
Brutto : …….....................……….. zł

2.
3.
4.
5.

(słownie: ………..................................................…………………..)
zgodnie ze złożoną ofertą stanowiącą integralną część umowy.
Wynagrodzenie określone w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczałtowym w rozumieniu art. 632
kodeksu cywilnego – Wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia.
Wynagrodzenie Wykonawcy określone w ust. 1 zawiera wszystkie koszty związane z realizacją
przedmiotu umowy.
Wynagrodzenie określone w ust. 1 nie podlega waloryzacji.
Zapłata wynagrodzenia umownego nastąpi w terminie 14 dni od daty otrzymania przez
Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury na konto wskazane na fakturze.

§7
Postanowienia końcowe
1. Spory wynikające z niniejszej umowy - po wyczerpaniu możliwości ich polubownego załatwienia podlegają rozstrzygnięciu przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
2. Zmiana niniejszej umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 10
Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach: 1 egzemplarz dla Zamawiającego
i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.
§ 11
Integralną częścią niniejszej umowy jest Oferta Wykonawcy,
§ 12
Dla spraw nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.

WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY

Załącznik nr 1 do umowy nr ZO/2016/3 – Opis przedmiotu umowy.

Załącznik nr 1.
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1) Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kosztorysów remontu budynku głównego
Stowarzyszenia (budynek A)
2) Opis budynku:
a) Budynek przedwojenny, wykonany z cegły, pokryty dachówką, piętrowy o powierzchni
zabudowy ok. 500 m2. Stowarzyszenie nie dysponuje żadną dokumentacją techniczną
budynku – wszystkie obmiary należy wykonać samodzielnie bezpośrednio na obiekcie. Poniżej
zdjęcia budynku.
3) Na kosztorysy składać się mają :
a) Przedmiar robót
b) Kosztorys inwestorski uproszczony
c) Kosztorys inwestorski szczegółowy
d) Kosztorysy mają być sporządzone w formacie .pdf. oraz formacie .ath
4) Remont budynku polegał będzie na:
a) Remoncie dachu – wymiana elementów konstrukcji dachu oraz pokrycia dachowego
b) Remont elewacji ścian (naprawa spoin, czyszczenie)
c) Wymiana zużytych okien, w tym okien dachowych
d) Rozbiórka komina z cegły i zastąpienie go kominem z blachy kwasoodpornej.
5) Wymagane są oględziny na miejscu i uzgodnienie z przedstawicielem stowarzyszenia
szczegółowego zakresu prac.

