FK.271.1.2020
Wysokie Mazowieckie, 16.01.2020 r.
OGŁOSZENIE
Z A M Ó W I E N I E P O N I Ż E J 30 000 EURO
W oparciu o art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych
(Dz. U. z 2018 r. poz.1986 z późniejszymi zmianami), Dyrektor Przedszkola Miejskiego Nr 1
ŚWIAT MALUCHA w Wysokiem Mazowieckiem zawiadamia o wszczęciu postępowania w
sprawie wyłonienia Wykonawcy w ramach konkursu ofert cenowych na:

Opracowanie dokumentacji projektowej na remont i modernizację kuchni
Przedszkola Miejskiego Nr 1
ŚWIAT MALUCHA w Wysokiem Mazowieckiem
strona internetowa, na której Zamawiający udostępnia niniejsze ogłoszenie:
http://bip.um.wysmaz.wrotapodlasia.pl/zamowieniap/
1. Zamawiający:
Przedszkole Miejskie Nr 1 ŚWIAT MALUCHA w Wysokiem Mazowieckiem
ul. Armii Krajowej 3, 18-200 Wysokie Mazowieckie
REGON: 200412541, NIP: 722 14 53 092
e-mail pm1@wysokiemazowieckie.pl
2. Osoby upoważnione do kontaktu:
Elżbieta Grabińska – Dyrektor Przedszkola Miejskiego Nr 1 ŚWIAT MALUCHA w Wysokiem
Mazowieckiem, ul. Armii Krajowej 3, 18 – 200 Wysokie Mazowieckie,
tel.: 86 275 0808, od poniedziałku do piątku w godzinach : 8:00 – 14:00.
3. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompletnej, wielobranżowej dokumentacji
projektowej na remont i modernizację kuchni w Przedszkolu Miejskim Nr 1 ŚWIAT MALUCHA
w Wysokiem Mazowieckiem.
Wykaz prac projektowych:
1)Wielobranżowa inwentaryzacja w zakresie niezbędnym do opracowania dokumentacji
projektowej.
2)Koncepcja architektoniczna pomieszczeń kuchni (część opisowa i część rysunkowa)
3)Projekty wykonawcze oddzielnie każda branża i instalacja, na które składają się:
a)projekt architektoniczny wraz z aranżacją wnętrz oraz wymiana stolarki okiennej,
b)projekt instalacji sanitarnych (wod.-kan., wentylacja mechaniczna, c.o),
c)projekt instalacji elektrycznych,
d)projekt instalacji klimatyzacji,
e)projekt instalacji gazu ziemnego.
Do obowiązków wykonawcy należą wszelkie prace przygotowawcze i pomocnicze związane
z prawidłowym opracowaniem projektu,w tym:
-uzgodnienie z zamawiającym proponowanych rozwiązań funkcjonalnych i użytkowych oraz
głównych rozwiązań materiałowych (z uwzględnieniem optymalizacji rozwiązań projektowych)-na
etepie koncepcji projektu,
-uzyskanie w niezbędnym zakresie wszelkich wymaganych uzgodnień branżowych-jeśli będzie to
wymagane przepisami prawa,
-usunięcie kolizji z istniejącymi mediami,

-uzgodnienia i opinie wymagane przepisami ustawy Prawo Budowlane oraz wszelkie inne
uzgodnienia niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia,w tym uzyskanie zgłoszenia na
budowę lub pozwolenia na budowę,
-inne czynności jakie wynikły w trakcie projektowania niezbędne do uzyskania decyzji pozwolenia
na budowę lub zgłoszenia.
Zakres rzeczowy obejmuje co najmniej:
1.Projekt na remont i modernizację-6 egz.+wersja elektroniczna-1 egz.
2.Przedmiar robot -2 egz+wersja elektroniczna-1 egz.(oddzielnie na poszczególne elementy)
3.Kosztorys inwestorski-2 egz.+wersja elektroniczna-1 egz.(oddzielnie na poszczególne elementy)
4.Specyfikacje techniczne wykonania i odbiru robot-1 egz+wersja elektroniczna-1 egz.(oddzielnie
na poszczególne elementy)
4. Wymagania jakie powinni spełniać wykonawcy zamówienia:
Wykonawca musi wykazać się wykonaniem usług:
- co najmniej 2 opracowań dokumentacji projektowej na remont lub modernizację kuchni
w tym jedna co najmniej o wartości 10 000 zł brutto.
5.Termin wykonania zamówienia:
Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania prac objętych niniejszym postępowaniem do
dnia 31.03.2020r.
6.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy spełniający warunki:
a) złożą formularz ofertowy wraz z innymi dokumentami określonymi w zapytaniu ofertowym
Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w sposób „spełnia
– nie spełnia”, na podstawie złożonych przez Wykonawcę dokumentów i oświadczeń załączonych
do oferty.
7. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:
a) jej treść nie odpowiada warunkom zamieszczonym w ogłoszeniu,
b) zawiera omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można poprawić lub błędy w
obliczeniu ceny,
c) wykonawca w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na
poprawienie omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny.
8.Kryteria oceny ofert:
cena – 100%.
9. Oferta powinna zawierać:
- cenę netto i brutto wykonania przedmiotu zamówienia.
10. W celu potwierdzenia wymaganych wyżej warunków wraz z ofertą należy dostarczyć:
Na kompletną ofertę składają się następujące dokumenty:
1.Ofertę (Zał. Nr 1)
2.Wykaz wykonanych usług wraz z potwierdzeniem prawidłowego ich wykonania (Zał. Nr 2),
3. Parafowany projekt umowy (Zał. Nr 3)

4. Klauzula informacyjna RODO (Zał. Nr 4)
na formularzach załączonych do niniejszego ogłoszenia.
Oferta oraz wszystkie wymagane załączniki winny być podpisane przez Wykonawcę bądź
osobę upoważnioną do reprezentowania firmy na zewnątrz.
11. Miejsce i termin złożenia oferty:
Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego :
Przedszkole Miejskie Nr 1 ŚWIAT MALUCHA w Wysokiem Mazowieckiem ul. Armii Krajowej 3
– w terminie do dnia:
31.01.2020r. do godziny 10:00 w zamkniętej kopercie, z dopiskiem:
„Oferta na opracowanie dokumentacji projektowej na remont i modernizację kuchni
Przedszkola Miejskiego Nr 1 ŚWIAT MALUCHA w Wysokiem Mazowieckiem”
Nie otwierać przed 31.01.2020r. godz. 10:15
Koperta oprócz opisu jw. powinna zawierać nazwę i adres Wykonawcy.
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
Otwarcie i ocena ofert nastąpi w dniu: 31.01.2020 r. o godzinie 10:15
12. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty:
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim
wymaganiom przedstawionym w ogłoszeniu o zamówieniu i przedstawi najkorzystniejszą ofertę w
oparciu o kryteria wyboru określone w ogłoszeniu o zamówieniu.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przedmiotowego postępowania na każdym
etapie, bez podania przyczyny.
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem
zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty i zamieści powyższą informacje na stronie
internetowej: http://bip.um.wysmaz.wrotapodlasia.pl/zamowieniap/
Dyrektor Przedszkola Miejskiego Nr 1
ŚWIAT MALUCHA
w Wysokiem Mazowieckiem
Elżbieta Grabińska

