RRG.271.9.2016

Pasym, dn. 20.09.2016r.

Zapytanie ofertowe
I. Zamawiający:
Gmina Pasym
ul. Rynek 8
12-130 Pasym
tel.: 89 621 20 11
fax: 89 621 20 10
e-mail: umig@pasym.pl

II. Przedmiot zamówienia:
Wykonanie projekt budowlano-wykonawczy dla inwestycji pn. „Rewitalizacja - przebudowa rynku
staromiejskiego w Pasymiu”
Zakres zamówienia:
Projekt budowlano-wykonawczy, wielobranżowy wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę m.in.
zawierający:
- projekt zagospodarowania terenu,
- projekt drogowy,
- projekt sieci i instalacji sanitarnych,
- projekt sieci i instalacji elektrycznych,
- projekt zieleni,
- projekt urządzeń technicznych na trwale mocowanych w gruncie służących do montażu instalacji
do wizualizacji efektu „światło i dźwięk”
- opracowanie geologiczne,
- specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót,
- przedmiary, kosztorysy ofertowe,
- opracowanie konserwatorskie,
- mapa do celów projektowych,
- wymagane opinie techniczne i uzgodnienia.
III. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełniania.
Zamawiający stawia następujące warunki dotyczące zdolności zawodowej Wykonawcy:
Wykonawca wykaże, że dysponuje specjalistami w następujących dziedzinach:
1. Architekt z doświadczeniem w projektowaniu obiektów wpisanych do rejestru zabytków – należy
przedstawić min. 3 takie realizacje.
2. Dyplomowany konserwator zabytków specjalności konserwacja rzeźby i detalu
architektonicznego min. 3 lat doświadczenia w zawodzie – należy przedstawić dokumenty
potwierdzające doświadczenie.
3. Archeolog, który zrealizował min. 3 dokumentacje archeologiczne w zakresie odkrycia
średniowiecznych budynków – należy przedstawić wykaz.
4. Rzeźbiarz, którego projekt autorski rzeźby wolnostojącej, został wyłoniony w konkursie

ogólnopolskim i zrealizowany w przestrzeni miejskiej, na placu lub rynku starego miasta – należy
przedstawić dokumenty potwierdzające wykonanie takich prac.
IV. Termin wykonania zamówienia:
Do dnia 09.12.2016 r.
V. Kryteria oceny oferty:
Cena – znaczenie kryterium 100%
Oferty będą oceniane według wzoru:
cena oferty najtańszej
__________________
cena oferty badanej

x 100 pkt

Zamawiający przyzna maksymalną liczbę punktów Wykonawcy, który przedstawi najtańszą ofertę.
VI. Informacja na temat zakresu wykluczenia:
Z postępowania wykluczony zostanie wykonawca wypełniający przesłanki wykluczenia
wykonawcy wskazane w art. 24 ustawy Pzp.
VII. Opis sposobu przygotowania oferty:
1. Oferty musi być sporządzona w języku polskim, pismem maszynowym lub inną trwałą czytelną
techniką. Nie dopuszcza się składania ofert w formie elektronicznej.
2. Treść złożonej oferty musi być zgodna z treścią opisu przedmiotu zamówienia.
VIII. Miejsce i termin składania ofert:
Urząd Miasta i Gminy w Pasymiu, ul. Rynek 8, 12-130 Pasym, pokój nr 5 (sekretariat)
Oferty należy składać do 30.09.2016r.
IX. Osoba do kontaktu:
Anna Adamczyk – inspektor Referatu Rozwoju Gminy w Urzędzie Miasta i Gminy w Pasymiu, tel.:
89 621 20 11 wew. 34
Tomasz Lachowicz – inspektor Referatu Rozwoju Gminy w Urzędzie Miasta i Gminy w Pasymiu,
tel.: 89 621 20 11 wew. 35
BURMISTRZ MIASTA PASYM
/-/ Cezary Łachmański

