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                                                                                 Busko – Zdrój, dn.05.04.2016r.   

 

 

Znak: RSID.7011.2.1.2016 

Znak: RSID.7011.3.1.2016 

Wszyscy Oferenci 

 

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ 

 

          Gmina Busko – Zdrój   z a p r a s z a   do złożenia oferty cenowej na wykonanie dokumentacji 

projektowych (budowlano-wykonawczych i kosztorysowych) dotyczących zadań pn.:  

1. „Rozbudowa budynku Przedszkola Nr 2 w Busku-Zdroju” 

2. „Rozbudowa budynku Przedszkola Nr 3 w Busku-Zdroju” 

w ramach zadnia budżetowego „Rozwój infrastruktury edukacyjnej w Gminie Busko-Zdrój”. 

 

I. Przedmiot zamówienia: 

Zamówienie polegać będzie na opracowaniu dokumentacji projektowej umożliwiającej 

uzyskanie pozwoleń na: budowę/rozbudowę/dobudowę dla budynków: Przedszkola Nr 2 i 

Przedszkola Nr 3 w Busku-Zdroju. 

 

W zakresie realizacji w.w. zadań planuje się uzyskać dokumentację projektową obejmującą: 

1) „Rozbudowę budynku Przedszkola Nr 2 w Busku-Zdroju” na działce nr ewid. gruntu  

      10-113: 

     - w dobudowanej części należy zaprojektować: 

 2 sale zajęć (każda dla 25-30 osób) z zapleczem sanitarnym i magazynowym, 

 zaplecze szatniowe dla nowopowstałych sal zajęć, 

 sanitariaty (z odrębnym wejściem do budynku od strony placu zabaw), 

 salę do zajęć sportowo-korekcyjnych wraz ze sceną przeznaczoną do występów 

okolicznościowych, 

 pomieszczenie pełniące funkcję archiwum dla potrzeb całego przedszkola. 

     - w istniejącej części należy zaprojektować zaplecze sanitarne na poziomie I piętra 

        (dla jednej z sal zajęć) 

     - pomiędzy częścią dobudowaną a istniejącą należy zaprojektować łącznik umożliwiający    

       komunikację pomiędzy obu częściami, 

      - zagospodarowanie terenu w utwardzone dojścia, plac zabaw oraz zieleń. 

 

2) „Rozbudowę budynku Przedszkola Nr 3 w Busku-Zdroju” na działce nr ewid. gruntu  

      8-130:  

     - w dobudowanej części należy zaprojektować: 

 2 sale zajęć (każda dla 25-30 osób) z zapleczem sanitarnym i magazynowym, 

 zaplecze szatniowe dla nowopowstałych sal zajęć, 

 sanitariaty (z odrębnym wejściem do budynku od strony placu zabaw), 

 salę do zajęć sportowo-korekcyjnych wraz ze sceną przeznaczoną do występów 

okolicznościowych, 

 pomieszczenie pełniące funkcję archiwum dla potrzeb całego przedszkola. 

     -  w istniejącej części należy zaprojektować 2 zaplecza sanitarne (dla 2  sal zajęć), 

      - pomiędzy częścią dobudowaną a istniejącą należy zaprojektować łącznik umożliwiający     

         komunikację pomiędzy częściami, 

      - wymianę pokrycia dachowego wraz z ociepleniem stropów pomiędzy częścią użytkową    

        a poddaszem (w istniejącej części budynku przedszkola), 

       - częściową wymiana istniejącego ogrodzenia na nowe, 

       - zagospodarowanie terenu w utwardzone dojścia, plac zabaw oraz zieleń. 
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II. Orientacyjny zakres robót, w tym remontowych w istniejącej części – dla zadania 1) i 

zadania 2) : 

1) Wykonie rozbudowy istniejących budynków przedszkoli zgodnie z w.w. przedmiotem 

zamówienia, 

2) Wykonanie niezbędnych prac remontowych w istniejących budynkach przedszkoli celem 

prawidłowego wykonania zadania (w tym m.in. wyburzenie części ścian 

konstrukcyjnych/działowych, wzmocnienie fundamentów, nowe nadproża, remont podłóg i 

ścian, remont instalacji itp.)  

3) Zagospodarowanie terenu w utwardzone dojścia, plac zabaw oraz zieleń, częściowa wymiana 

ogrodzenia 

      

Wykonana w ramach w.w. zadań dokumentacja projektowa  powinna zawierać:      
    - projekty budowlano-wykonawcze branży:  architektura, konstrukcja i wszystkie instalacje   

wewnętrzne (w tym: instalacje sanitarne, instalacje elektryczne, odgromowe) – obejmujące 

zarówno część adaptowaną oraz część rozbudowaną. Dokumentację należy wykonać w 6 

egzemplarzach w wersji papierowej oraz dodatkowo w wersji elektronicznej umożliwiającej 

zamieszczenie na stronie internetowej, w celach przetargowych na wykonanie robót. 

    - przedmiary robót (przedmiary robót należy wykonać jako oddzielne  opracowanie   

     z podziałem na branże),  

    - kosztorysy inwestorskie, zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

    - specyfikacje technicznej wykonania i odbioru robót, 

    - inwentaryzację  budowlano- instalacyjną stanu  istniejącego pomieszczeń poddanych 

adaptacji oraz rozbudowie/dobudowie.  

 

Uwaga! 

W celu dokładnego zapoznania się z przedmiotem zamówienia oraz terenem objętym inwestycją - 

wskazana jest wizja lokalna na terenach objętych zadaniem - po uprzednim uzgodnieniu terminu z 

Zamawiającym. 

 

III.Termin złożenia oferty oraz realizacji zamówienia: 

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych tzn. 

 odrębnie dla zadania   „Rozbudowa budynku Przedszkola Nr 2 w Busku-Zdroju”  

oraz odrębnie dla zadania „Rozbudowa budynku Przedszkola Nr 3 w Busku-Zdroju”. 

 

Termin złożenia oferty/ofert: do dnia 12.04.2016r. (wtorek) do godz. 15.00.  

Termin realizacji zamówienia: zgodnie z warunkami umowy. 

Ofertę/oferty należy złożyć na Formularzu Ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego 

Zaproszenia. 

 

IV. Forma złożenia Oferty: 

       Ofertę/oferty należy złożyć: 

a) Drogą e-mailową na adres rsid@umig.busko.pl (jako scan wymaganych dokumentów)   z 

dopiskiem  Oferta na   „Rozbudowę budynku Przedszkola Nr 2 w Busku-Zdroju”  

lub  „Rozbudowę budynku Przedszkola Nr 3 w Busku-Zdroju”. 

       lub 

b) W siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Busku – Zdroju, ul. A. Mickiewicza 10, 28-100 Busko 

– Zdrój, Biuro Obsługi Interesanta, z dopiskiem Oferta na   „Rozbudowę budynku 

Przedszkola Nr 2 w Busku-Zdroju”  lub  „Rozbudowę budynku Przedszkola Nr 3 

w Busku-Zdroju”. 

 

UWAGA! 

W przypadku przedłożenia przez Oferentów wymaganych dokumentów w postaci scanów  (oferta 

złożona drogą e-mailową) zobowiązuje się Projektanta, którego oferta została wybrana za 

najkorzystniejszą, do przedłożenia najpóźniej w dniu podpisania umowy oryginałów wymaganych do 

niniejszego zapytania dokumentów. 

mailto:rsid@umig.busko.pl
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V. Kryteria oceny ofert: 

 Kryteria oceny oferty w poszczególnych zadaniach (rozpatrywane odrębnie) -   100% cena 

 

W cenie każdej z ofert należy uwzględnić koszty: 

- uzyskania map niezbędnych do opracowania dokumentacji projektowej,  

- wszystkich uzgodnień, opinii rzeczoznawców, decyzji i  pozwoleń wymaganych przepisami prawa 

polskiego, w tym również uzgodnień branżowych niezbędnych do uzyskania przez Zamawiającego 

pozytywnej opinii właściwych organów administracji, do wydania pozwolenia na budowę lub 

potwierdzenia zgłoszenia robót budowlanych. 

Szczegółowy zakres usług projektowych i zobowiązań projektanta zawarto w projekcie umowy 

stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego Zaproszenia. 

 

VI. Kwalifikacja osób biorących udział w realizacji zamówienia: 

Dokumentacja projektowa winna być sporządzona przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia 

do zakresu prac. Zatem Zamawiający żąda aby Projektant dysponował osobami posiadającymi 

uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności: architektonicznej, konstrukcyjnej oraz 

instalacyjnych w zakresie zgodnym z projektem. 

Uzyskanie pozwolenia na budowę jest po stronie Projektanta. 

 

VII. Istotne postanowienia umowy: 

Postanowienia umowy zawarto w Projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego 

Zaproszenia. 

 

VIII. Warunki udziału w zamówieniu: 
1. Wykonawca może przedłożyć tylko jedną ofertę cenową  na każde z zadań  i nie może 

zmienić jej treści  w okresie trwania procedury zapytania o cenę.  

2. Oferta cenowa musi zostać przedłożona na formularzu ofertowym. 
 

 IX. Termin związania ofertą 
Termin związania ofertą złożoną w przedmiotowym postępowaniu wynosi 30 dni.  

Bieg terminu  związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.  

 

X. Wykaz wymaganych dokumentów: 

a) Formularz Ofertowy 

b) Oświadczenie 

 

XI. Kontakt: 

Osobą upoważnioną do kontaktowania się z Projektantami  jest Agnieszka Burek– 

inspektor w Wydz. RSID tel. 41/370 52 10. 

 
UWAGA! 

Złożenie oferty cenowej na przedmiotowe zapytanie nie gwarantuje otrzymania zlecenia na 

wykonanie przedmiotowego zadania.  

 

Załączniki:  

1. Formularz ofertowy.  

2. Wzór umowy (dla zadania 1) i zadania 2)) 

3. Oświadczenie 

 

 

 
 

                                                                  ………………………………… 

 


