Lubliniec, dnia 25.04.2016 r.

OGŁOSZENIE
A.S.A Lubliniec Spółka z o.o., jako administrator zaprasza do składania ofert na wykonanie
dokumentacji projektowo-kosztorysowych przebudowy kominów dymowych i wentylacyjnych w budynku
Wspólnoty Mieszkaniowej przy Pl. K Mańki 3 w Lublińcu.
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowych przebudowy kominów
dymowych i wentylacyjnych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy Pl. K. Mańki 3 w Lublińcu.
Zadanie nr 1
Dokumentacja projektowo – kosztorysowa przebudowy kominów dymowych i wentylacyjnych w budynku
mieszkalnym wielorodzinnym przy Pl. K. Mańki 3
Dokumentacja winna obejmować:
- wykonanie inwentaryzacji budynku
- wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego,
- uzyskanie wszystkich niezbędnych uzgodnień umożliwiających prowadzenie prac
- opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych
- opracowanie przedmiarów i kosztorysu inwestorskiego
Dokumentacje projektowe uzgodnić należy z zakładem kominiarskim, który dokonuje okresowej kontroli
i czyszczeń przewodów kominowych w budynku.
Dokumentacja powinna być wykonana w wersji papierowej minimum w 3 egz., kosztorysy inwestorskie
i przedmiar robót – w 3 egz. oraz w wersji elektronicznej pdf
Ponadto, dokumentacje projektowo – kosztorysowe winny spełniać wymogi:
a) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r., Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późń. zm.),
b) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 poz. 2164),
c) rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r., w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r. poz.
462 z późń. zm.),
d) rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r., w sprawie szczegółowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót
budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1129 z późń. zm),
e) rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r., w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie tekst jednolity (Dz. U. z
2015 r., poz. 1422),
f) rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r w sprawie określenia metod i podstaw
sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz
planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno - użytkowym,
g) obowiązujących norm i przepisów techniczno – budowlanych.
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O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
- dysponują co najmniej jedną osobą posiadającą aktualne uprawnienia budowlane do projektowania
w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń.
Warunek zostanie uznany za spełniony, gdy wykonawca wykaże dysponowanie co najmniej jedną
osobą uprawnioną do projektowania w wyżej wymienionej branży, niezależnie od liczby
zadań, na wykonanie których złoży ofertę.
Pisemna oferta winna zawierać:
•
formularz oferty zgodny
( wg zał. nr 1 )
•
oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu opracowania dokumentacji projektowej
•

posiadają wymagane uprawnienia (wg zał. nr 2)

Uprawnieni do kontaktów z oferentami:
− Wojciech Szykowny - ul. Piłsudskiego 9, tel 602 292 315
− Józef Niewiadomski - ul. Wąska 6
tel.604 907 414
− Oferty należy składać do dnia 12.05.2016 r do godz. 15.30 w Spółce A.S.A Lubliniec przy
ul. Piłsudskiego 9 w Lublińcu.
Spośród złożonych ofert, wybrana zostanie oferta zawierająca najniższą cenę za wykonanie poszczególnych
części zamówienia.

Załącznik nr 1
.....................................................
(pieczęć firmowa Wykonawcy)
FORMULARZ OFERTOWY
Nazwa Oferenta: ..........................................................................................................
Adres: .............................................................................................................................
Nr NIP: ..........................................................................................................................
REGON: ........................................................................................................................
tel. / fax: ..........................................................................................................................
e-mail: .............................................................................................................................
1. Oferujemy wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej:
Zadanie nr 1 …........................................ za wynagrodzeniem w kwocie …............................ zł
(słownie:.......................................zł), łącznie z podatkiem VAT, w tym należność za pełnienie nadzoru
autorskiego w kwocie ….......................................... zł (słownie: …................................................. zł),
2. Przedmiot zamówienia wykonamy w terminie do: …………………………….
3. Oświadczamy, że podana wyżej cena obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia,
w tym koszty niezbędnych uzgodnień, opinii i decyzji umożliwiających wykonanie prac zgodnie z
opracowaną dokumentacją.

.......................................
miejscowość i data

..........................................................................
podpis (upełnomocniony przedstawiciel)

Załącznik nr 2

Oświadczam, że:
Pan/pani ………………….…………………………….., który/a będzie uczestniczyć
w wykonywaniu zamówienia posiada wymagane uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno –
budowlanej do projektowania bez ograniczeń.

.....................................

…..................................................................

miejscowość i data

podpis (upełnomocniony przedstawiciel)

