Gubin, dnia 01.07.2022r.
ZAPYTANIE OFERTOWE
Gmina Gubin zaprasza do złożenia oferty cenowej na zadanie pn. „Wykonanie
dokumentacji projektowej na docieplenie budynku Ośrodka Zdrowia w Stargardzie
Gubińskim – Gmina Gubin w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
o wartości nieprzekraczającej kwoty 130.000 zł.
1. Nazwa oraz adres Zamawiającego.
Gmina Gubin
NIP:
Miejscowość
Ulica:
Adres e-mail:
Strona internetowa:
Telefon/Fax

926 00 08 977
66-620 Gubin
Obrońców Pokoju 20
urzad@gminagubin.pl
http://www.gminagubin.pl
+48 68 359-16-40,

2. Opis przedmiotu zamówienia.
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej na docieplenie
budynku ośrodka zdrowia znajdującego się w m. Stargard Gubiński.
2.Podstawowy zakres rzeczowy zadania obejmuje wykonanie:
-projektu elewacji z dociepleniem
-kosztorys inwestorski
-specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót,
Dokumentacja powinna zawierać:
- docieplenie ścian styropianem fasadowym grubości 15 cm
- docieplenie ścian poniżej poziomu terenu
- wykonanie nowej opaski odwadniającej szer. 50 cm
- docieplenie dachu styropapą grubości 20 cm
- naprawę kominów
- wykonanie nowej obróbki blacharskiej
- wymianę wszystkich okien piwnicznych oraz drzwi wejściowych do kotłowni
- wymianę parapetów w całym budynku
- wymianę rynien

str. 1

Projektowana

dokumentacja

powinna

spełniać

wszelkie

wymagania

określone

obowiązującymi przepisami prawa. Prace projektowe powinny być wykonane zgodnie
z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 29 grudnia 2021r. w sprawie
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z
2021r. poz. 2454 ze zm.) również w oparciu o obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa.
Wszystkie materiały przewidziane w projekcie do wykonania przedmiotu zamówienia muszą
być zgodne z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2020 poz.
215 ze zm.) oraz innymi obowiązującymi przepisami i normami.
3. Sposób sporządzenia dokumentacji:
Wszystkie opracowania projektowe, specyfikacje techniczne, przedmiary, kosztorysy
inwestorskie należy przekazać Zamawiającemu w wersji papierowej i elektronicznej.
Zamawiający zaleca aby wykonawca przeprowadził wizję w terenie.
4. Termin płatności wynosić będzie do 30 dni od daty dostarczenia zweryfikowanej przez
Zamawiającego faktury.
5. Inne istotne warunki zamówienia zostały zawarte we wzorze umowy stanowiącym
załącznik do zapytania ofertowego.
3. Dokumenty, jakie wykonawca powinien załączyć do oferty
1. Wypełniony i podpisany przez wykonawcę formularz ofertowy wg załączonego wzoru –
załącznik nr 1.
2. Aktualny odpis właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji działalności
gospodarczej jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, aktualny
na dzień składania ofert.
4. Pełnomocnictwo do podpisania oferty składa wykonawca, jeżeli oferta podpisana
zostanie przez inne osoby niż wynika to z dokumentów rejestrowych.
4. Termin wykonania zamówienia – od dnia podpisania umowy do dnia 05.08.2022r.
5. Miejsce i termin składania ofert
– formularz ofertowy wraz z załącznikami należy złożyć lub przesłać na adres: Gmina
Gubin ul. Obrońców Pokoju 20 66-620 Gubin w terminie do dnia 13.07.2022r. do godz.
9:3000 w zamkniętej kopercie oznaczonej: Wykonanie dokumentacji projektowej na
docieplenie budynku Ośrodków Zdrowia w Stargardzie Gubińskim.
6. Opis sposobu obliczania ceny.
a) cenę oferty wyrażoną w złotych polskich (PLN) należy podać w formularzu ofertowym
(zał. nr 1),
b) cena podana w ofercie powinna być ceną kompletną, jednoznaczną i ostateczną oraz
zawierać wszystkie podatki oraz inne koszty z dokładnością do drugiego miejsca po
przecinku,
c) Zamawiający zastrzega sobie niezmienność ceny przez okres trwania umowy.
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7. Kryterium wyboru oferty – cena -100%.
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę.
8. Osobą uprawnioną do bezpośredniego kontaktu z wykonawcą jest:
Dominika Aleksandrowicz – tel. 68 359-16-40 wew. 124
Niniejsze zapytanie nie stanowi zobowiązania Gminy Gubin do zawarcia umowy.
Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania w każdym czasie bez
podania przyczyny.

Wójt Gminy Gubin
(-) Zbigniew Barski

Załączniki:
1. Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy;
2. Załącznik nr 3 - Umowa wzór

Sporządziła: Dorota Konat

str. 3

