Rzeszów, 7 grudzień 2017r.

Zamawiający;
Nabywca:
Gmina Miasto Rzeszów
ul. Rynek 1
35-064 Rzeszów
NIP: 8130008613
Odbiorca dokumentu – płatnik:
Zespół Szkół Technicznych im. E. Kwiatkowskiego
ul. Matuszczaka 7; 35-084 Rzeszów
tel. 17 7483140

nr zapytania ZST.G.261.3.2017.2018

ZAPYTANIE OFERTOWE

Wszyscy Wykonawcy
…………………………………
Dokładna nazwa i adres wykonawcy

Zespół Szkół Technicznych im. E. Kwiatkowskiego w Rzeszowie zaprasza do złożenia oferty
na opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej, sprawowaniem nadzoru
autorskiego z uzyskaniem wszelkich niezbędnych decyzji, uzgodnień i pozwoleń p.n.
„Modernizacja wielofunkcyjnego obiektu sportowo – rekreacyjnego wraz
z zagospodarowaniem terenu przy ul. Matuszczaka 7”.
1. Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej wraz z robotami
towarzyszącymi oraz sprawowaniem nadzoru autorskiego w ramach zadania: „Od
przedszkola do seniora - łączy nas sport - modernizacja wielofunkcyjnego obiektu
sportowo-rekreacyjnego przy ul. Matuszczaka 7 w Rzeszowie”
Zakres robót obejmuje:
Zaprojektowanie boiska wielofunkcyjnego wraz z podłożem niezbędnym do jego ułożenia
i systemem odwodnienia (pole gry 40 x 30m, oraz przestrzeń pozostałą do zagospodarowania)
o nawierzchni kostki poliuretanowej lub innej z tworzyw sztucznych zaakceptowanych przez
Inwestora (akceptacja pisemna), z ogrodzeniem, oświetleniem wraz z monitoringiem terenu,
wyposażeniem sportowym, odwodnieniem powierzchniowym pozostałych terenów
i elementami małej architektury, trybunami i dostawą miejsc siedzących (ok 300 miejsc
siedzących) wraz z zaprojektowaniem otoczenia wokół szkoły oraz miejsc parkingowych.
Dotyczy to wskazanych miejsc przez Inwestora na terenie obiektu przy ul. Matuszczaka 7.
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UWAGA: do oferty należy uwzględnić koszty związane z uzyskaniem wszelkich
uzgodnień w niezbędnym zakresie zgodnie z przepisami prawa.
Wymagana jest wizja lokalna obiektu i konsultacja z Inwestorem.
2. Elementy opracowań projektowych
1) Projekt budowlany uzgodniony w niezbędnym zakresie zgodnie z przepisami prawa
wraz z wnioskiem o ewentualnym uzyskaniu decyzji pozwolenia na budowę – 5 szt.
2) Projekt wykonawczy z podziałem na branże – po 4 szt.
3) Przedmiar robót – 2 szt.
4) Kosztorys inwestorski – 2 szt.
5) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – 3 egz.
6) Wersja elektroniczna na płycie CD – 2szt.
3. Miejsce i termin składania ofert
Ofertę należy składać do dnia 19.12.2017r. do godz. 10.00 w sekretariacie (pokój nr 31)
budynku Zespołu Szkół Technicznych im. E. Kwiatkowskiego przy ul. Matuszczaka 7
w Rzeszowie.
Otwarcie nastąpi o godzinie 10.30
4. Termin wykonania zamówienia
Przedmiot zamówienia należy wykonać w terminie: do 8 tygodni od daty podpisania
umowy
5. Warunki udziału
Doświadczenie:
1. Posiadanie uprawnień projektowych adekwatnie do przedmiotu zamówienia
i przynależność do Izby Inżynierów - konieczne złożenie oświadczenia/eń i zaświadczeń
potwierdzających powyższe.
2. Posiadanie doświadczenia w projektowaniu boisk sportowych wraz z wyposażeniem
i infrastrukturą. Należy w ofercie wskazać minimum dwa opracowania z ostatnich
czterech lat ze wskazaniem Zamawiającego, nazwą zadania i numerem telefonu celem
ewentualnej możliwości zasięgnięcia opinii w zakresie trafności rozwiązań:
a) praktyczne i wygodne w użytkowaniu,
b) ekonomiczne w realizacji i eksploatacji
c) dokument potwierdzający poprawność wykonania dokumentacji.
6. Opis sposobu przygotowania oferty
Ofertę należy złożyć na załączonym druku OFERTA, który stanowi załącznik nr 1 do
zapytania ofertowego, w zamkniętych i opisanych kopertach /nazwa zadania i nazwa Oferenta
wraz z adresem firmy/
Do oferty należy dołączyć dokumenty określone w punkcie 5.
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7. Opis kryteriów oceny ofert, ich znaczenie i sposób oceny:
a)

Cena – 60%

Cena najniższa
P1 = ---------------------- x 100 x 60%
Cena badana
b)

Doświadczenie i kwalifikacje – 40%

Posiadanie uprawnień projektowych adekwatnie do przedmiotu zamówienia
i przynależność do Izby Inżynierów, posiadanie doświadczenia w projektowaniu boisk
sportowych wraz z wyposażeniem i infrastrukturą – minimum 2 inwestycje - 40 pkt.
Punkty w badanym kryterium zostaną przyznane tylko w przypadku złożenia przez
Wykonawcę oświadczenia (w druku OFERTA) na podstawie którego będzie można przyznać
punkty w tym kryterium. W przypadku gdy Wykonawca nie złoży wymaganego oświadczenia
w ramach tego kryterium otrzyma 0 pkt oraz Zamawiający uzna, że Wykonawca nie posiada
doświadczenia i uprawnień projektowych oraz przynależności Izby Inżynierów i w związku z
powyższym oferta zostaje odrzucona.
Suma punktów (P) zostanie obliczona według wzoru:
P= P1 + P2
P1 – liczba punktów obliczona dla danej oferty w kryterium cena
P2 – liczba punktów obliczona dla danej oferty w kryterium doświadczenie i kwalifikacje.
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą ilość punktów
(maksymalnie 100).

W treści oferty, której wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania Wykonawca
poda cenę netto i brutto za realizację przedmiotu zamówienia. Cena brutto + doświadczenie
i kwalifikacje będą stanowić podstawę oceny ofert. Cena będzie wyrażona w złotych polskich
(PLN) z dokładnością nie większą niż dwa miejsca po przecinku. Wykonawca uwzględni
w cenie wszelkie koszty niezbędne dla prawidłowego i pełnego wykonania zamówienia oraz
wszelkie opłaty i podatki wynikające z obowiązujących przepisów.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podawania
przyczyn.
8. Załączniki
1.
2.
3.

Druk OFERTA – załącznik nr 1
Tabela Opracowań Projektowych - załącznik nr 2
Umowa – wzór
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