Załącznik nr 2
do Regulaminu udzielania zamówień publicznych,
których wartość nie przekracza wyrażonej w PLN
równowartości 30 000 EURO obowiązującego
w ZSM w Siedlcach

Siedlce, dnia..….7.11.2018r…….
Numer sprawy D.2.26.2/2018

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
Zespół Szkół Muzycznych w Siedlcach, działając zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) w trybie art. 4 pkt 8, zaprasza do
złożenia oferty na realizację zamówienia publicznego realizowanego pod nazwą:
Budowa
wielostanowiskowego
parkingu
dla
samochodów
osobowych
przy
Zespole Szkół Muzycznych w Siedlcach (ul. Podlaska 14, 08-101 Siedlce) wraz z uzbrojeniem terenu
(kanalizacja deszczowa i oświetlenie terenu parkingu).
I. Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej (w branży
drogowej, sanitarnej i elektrycznej) dotyczącej budowy parkingu dla samochodów osobowych przy
Zespole Szkół Muzycznych w Siedlcach (ul. Podlaska 14, 08-101 Siedlce) wraz z uzbrojeniem terenu
(kanalizacja deszczowa i oświetlenie terenu parkingu).
Wielkość i zakres zamówienia:
1) został określony szczegółowo w wykazie …opisu przedmiotu zamówienia ............ stanowiącym
załącznik nr 3 (OPZ),
II. Termin wykonania zamówienia:
Ustala się od dnia podpisania umowy do dnia ............28 grudnia 2018.........roku.
III. Kryteria oceny ofert:
Kryterium oceny, którym Zamawiający będzie się kierował przy wyborze najkorzystniejszej oferty, wraz
z podaniem znaczenia tego kryterium:
1) najkorzystniejsza oferta z najniższą ceną; cena 100 %.
IV. Opis przygotowania:
1. Oferta musi obejmować całość zamówienia.
2. Oferta ma być napisana w języku polskim.
3. Oferta powinna zawierać ceny (netto i brutto) za zrealizowanie niniejszego zamówienia
4. Ceny podane w ofercie muszą być wyrażone cyfrowo i słownie w PLN.

V. Wykaz dokumentów:
Wykonawca składający ofertę zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty:
1) formularz ofertowy,
2) oświadczenie oferenta że dysponuje osobami zdolnymi do wykonania przedmiotowego zamówienia
posiadającymi niezbędne uprawnienia budowlane w tym zakresie oraz jego sytuacja finansowa
pozwala na wykonanie przedmiotu zamówienia.
VI. Sposób dostarczenia oferty:
Ofertę należy przesłać do Zespołu Szkół Muzycznych w Siedlcach:
1) mailem: zsmsiedlce@wp.pl, lub
2) faxem 25 63 274 10, lub
3) pocztą na adres: Zespół Szkół Muzycznych w Siedlcach, ul. Podlaska 14, 08-101 Siedlce.
VII. Termin i miejsce składania/otwarcia ofert:
1. Termin i miejsce dostarczenia ofert:
do dnia .......14.11.2018........... roku, do godziny ..............1200...............
Oferty otrzymane po terminie określonym przez zamawiającego zostaną odrzucone.
2. Termin i miejsce analizy ofert:
w dniu ...... 14.11.2018........ roku, o godzinie ............1230..............., w Zespole Szkół Muzycznych
w Siedlcach, ul. Podlaska 14, 08-101 Siedlce w pokoju nr 110.
VIII. Inne informacje dotyczące niniejszego postępowania:
1. Wykonawca, który przedstawi najkorzystniejszą ofertę zobowiązany będzie zawrzeć umowę wg
wzoru stanowiącego załącznik do zaproszenia.
2. Zamawiający unieważni postępowanie, jeżeli zajdzie którakolwiek z następujących okoliczności:
a) w postępowaniu nie wpłynęła żadna oferta,
b) wystąpienie istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie zamówienia nie leży
w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć.
3. Od decyzji Zamawiającego nie przysługują środki odwoławcze.
IX. Osoba upoważniona do kontaktu z Wykonawcami:
Kierownik administracyjno – gospodarczy ZSM w Siedlcach: fax (25) 632 74 10, tel. (25) 643 68 09
w godzinach: 8.00-15.00.
Zamawiający nie przewiduje zwoływania zebrania z Wykonawcami. Nie udziela się ustnych informacji
dotyczących zamówienia.
Załączniki:
1.
2.
3.

Opis przedmiotu zamówienia,
Formularz ofertowy,
Wzór umowy.
Zamawiający

Załącznik nr 3
do Regulaminu udzielania zamówień publicznych,
których wartość nie przekracza wyrażonej w PLN
równowartości 30 000 EURO obowiązującego
w ZSM w Siedlcach

Siedlce, dnia..….7.11.2018r…….
Numer sprawy D.2.26.2/2018

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
I. Przedmiot zamówienia obejmuje:
wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej dotyczącej budowy parkingu dla samochodów
osobowych przy Zespole Szkół Muzycznych w Siedlcach (ul. Podlaska 14, 08-101 Siedlce) wraz z
uzbrojeniem terenu (kanalizacja deszczowa i oświetlenie terenu parkingu).
II. Wielkość i zakres zamówienia:
- projekt obejmować ma maksymalne zagospodarowanie terenu działki przeznaczonej pod parking
wraz z zaprojektowaniem niezbędnego uzbrojenia (odprowadzenie wód opadowych z parkingu oraz
oświetlenie terenu parkingu), z uwzględnieniem miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych.
Projekt powinien zawierać wszystkie niezbędne uzgodnienia przy tego rodzaju inwestycji,
uwzględniać wszystkie wymogi i przepisy obowiązujące lokalizację miejsc parkingowych.
Jednocześnie projekt powinien tak być opracowany, aby móc uzyskać decyzję o pozwoleniu na jego
budowę. Oferta winna uwzględniać wszystkie koszty związane z opracowaniem przedmiotowego
projektu, w tym koszty związane z uzyskaniem mapy do celów projektowych, niezbędnych
uzgodnień branżowych. Projekt budowlany należy opracować w 5 egzemplarzach w wersji
papierowej oraz jeden egzemplarz w wersji elektronicznej, a także kosztorys inwestorski
i przedmiar robót w poszczególnych branżach.

III. Wymagania dla przedmiotu zamówienia:
a) wymagania ogólne: projekt winien być opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra
Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego
z dnia 2 września 2004 r. (Dz.U. Nr 202, poz. 2072) z uwzględnieniem zmian definicji parkingu
(§3 ust. 25) oraz zmiany odległości miejsc postojowych od okien budynku i działki
budowlanej (§19) – z dnia 1 stycznia 2018 roku do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury
z dn. 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać
budynki i ich usytuowanie.

