
Mielec, dnia 04.10.2017 r.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

ul. Solskiego 1 

39-300 Mielec

oznaczenie  sprawy – S/ZP/1/2017

ZAPYTANIE OFERTOWE

dotyczące zamówienia o wartości nieprzekraczającej 30000 euro netto

1. Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot

zamówienia:

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mielcu zwraca się o sporządzenie oraz 
przedstawienie oferty na wykonanie projektu budowlanego oraz wykonawczego 
oświetlenia boiska i terenów sportowych Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mielcu 
przy ul. Św.Kingi 

Zakres opracowania projektowego:
1. Zakres  opracowania  musi  obejmować  oświetlenie  boiska  do  gry  w  piłkę  nożną  o

natężeniu min. 200lx, oraz terenów sportowych o natężeniu min. 100lx.
2. Zasilanie projektowanego oświetlenia zrealizować w oparciu o istniejące rozdzielnie w

budynku.
3. Sterowanie  oświetleniem  musi  zawierać  możliwość  załączania  oświetlenia  boiska,

oświetlenia części sportowej oraz oświetlenie terenów przyległych.
4. Przy opracowywaniu projektu budowlanego należy uwzględnić rozwiązania techniczne

przy ewentualnym wystąpieniu wszelkich możliwych kolizji.
5. Projekt budowlany należy opracować zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu,

Budownictwa  i  Gospodarki  Morskiej  z  dnia  25  kwietnia  2012  r.  w  sprawie
szczegółowego  zakresu  i  formy  projektu  budowlanego  (Dz.  U.  2012.  poz.462  z
późn.zm.).

6. Kosztorys  inwestorski  należy  opracować  zgodnie  z  Rozporządzeniem  Ministra
Infrastruktury  z  dnia  18  maja  2004  r.  w  sprawie  określenia  metod  i  podstaw
sporządzania  kosztorysu  inwestorskiego,oraz  planowanych  kosztów  robót
budowlanych.

7. Dokumentację  projektową  należy  opracować  zgodnie  z  Rozporządzeniem  Ministra
Infrastruktury z dnia 2 września 2004 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy
projektu,specyfikacji  technicznych wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych (Dz.  U.
2004.202.2072 - z późn. zmianami).

8. Przedmiot zamówienia obejmuje:

a) uzyskanie warunków technicznych do projektowania (wszystkie niezbędne branże)
z  wszelkimi  uzgodnieniami  branżowymi  koniecznymi  do  wykonania  przedmiotu
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zamówienia oraz uzgodnienie dokumentacji projektowej praz uzyskania pozwolenia
(zgłoszenia) na budowę urządzeń elektroenergetycznych,

b) opracowanie materiałów niezbędnych do uzyskania decyzji o warunkach zabudowy
i zagospodarowania terenu w 2 egzemplarzach (wypisy, wyrysy, plany sytuacyjne),

c) wykonanie map do celów projektowych,

d) opracowanie  projektów budowlanych  i  wykonawczych  po  5  egzemplarzy  każdy

oraz po jednym egzemplarzu w wersji elektronicznej na nośniku CD 

e) opracowanie kosztorysu inwestorskiego - po 1 egz.

f) opracowanie przedmiarów robót- po 2 egz.

g) opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót – po 1 egz.

h) uzyskanie prawa dysponowania terenem /umowy z właścicielami, na którym będzie

realizowany zakres prac przedmiotowego projektu,

9. Wszelkie materiały niezbędne do wykonania projektu dostarczy we własnym zakresie

Wykonawca.

Opis sposobu przygotowania oferty.
l. Z uwagi na uzasadnioną specyfikę przedmiotu opracowania, w opracowaniu 

projektowym w tym w kosztorysie inwestorskim oraz w przedmiarze robót prosimy 
o nieużywanie nazw własnych materiałów, wyrobów i urządzeń a posługiwanie się 
ich parametrami technicznymi.

2.W opracowaniu projektowym należy przewidzieć oprawy oświetleniowe wykonane
zgodnie z technologią LED.

 Zamawiający  nie  dopuszcza składania  ofert  częściowych  i/lub  wariantowych

Wykonawca musi złożyć ofertę na całe zamówienie.

Określenie przedmiotu za pomocą kodów CPV:

----------------------------------

2. Termin realizacji zamówienia:   do 20.12.2017r.
Termin ten jest terminem odbioru końcowego projektu, który Zamawiający określa na dzień
przyjęcia wniosku bez uwag przez organ wydający pozwolenie ( zgłoszenie ) na budowę .
Wniosek wraz z pełną dokumentacją projektową w imieniu Zamawiającego zostanie złożony
przez Wykonawcę . 
 
3. Warunki  płatność: płatność  do  14  dni  od  dnia  otrzymania  przez  Zamawiającego

prawidłowo wystawionej faktury VAT/rachunku.

5. Warunki udziału w postępowaniu: uprawnienia w zakresie projektowania 

6. Dokumenty jakie wykonawca jest zobowiązany dołączyć do oferty:
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        -  wypis działalności gospodarczej

7. Inne istotne warunki zamówienia:

7.1 Do przekazywania ofert,  zawiadomień, wezwań oraz informacji  przez strony właściwa

jest wg wyboru forma pisemna, fax lub droga elektroniczna.

7.2 Wykonawca jest związany z ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz

z upływem terminu składania ofert.

7.3 Opis sposobu obliczenia ceny oferty:

7.4 Badanie ofert:

1) W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień

dotyczących treści złożonych ofert oraz uzupełnienia oferty, jeżeli zawiera ona braki

nadające się do uzupełnienia.

2) Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do

przedmiotu zamówienia, zwróci się do Wykonawcy o udzielenie wyjaśnień, w tym

złożenie dowodów, dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość

ceny.

3) Zamawiający jest uprawniony do poprawienia w tekście oferty oczywistych omyłek

pisarskich i rachunkowych, niezwłocznie zamawiając o tym danego Wykonawcę.  

W terminie  2  dni  od  dnia  zawiadomienia  Wykonawca  może  nie  zgodzić  się  na

poprawienie w treści oferty oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych, w takim

przypadku jego oferta podlega odrzuceniu.

4) Zamawiający zastrzega sobie prawo do podjęcia negocjacji w zakresie oferowanej

ceny  z  Wykonawcą,  którego  oferta  została  wybrana  jako  najkorzystniejsza,  

w przypadku  gdy  cena  podana  przez  Wykonawcę  przekracza  wysokość  środków

przewidzianych w budżecie projektu.

7.5 Oferta zostanie odrzucona w szczególności, jeśli|:

1) jej  treść  nie  odpowiada  treści  i  wymogom formalnym określonym w niniejszym

zapytaniu ofertowym,

2) jej  złożenie  stanowi  czyn  nieuczciwej  konkurencji  w  rozumieniu  przepisów  

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,

3) Wykonawca nie zgodzi się na poprawienie przez Zamawiającego oczywistej omyłki

pisarskiej lub rachunkowej w treści oferty,

4) Wykonawca,  wezwany  przez  Zamawiającego  nie  udzieli  wyjaśnień  lub  udzieli

niewystarczających wyjaśnień,
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5) Wykonawca  zostanie  wykluczony  z  postępowania  z  powodu  niewykazania

spełniania warunków udziału w postępowaniu.

7.6 Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty:

1) O wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania Zamawiający

zawiadomi listownie, faksem lub drogą elektroniczną Wykonawców którzy złożyli

oferty oraz zamieści informację na stronie internetowej Zamawiającego,

2) Z  Wykonawcą,  którego  oferta  zostanie  uznana  za  najkorzystniejszą  zostanie  

w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego zawarta umowa, której wzór

stanowi załącznik nr 4 do niniejszego zapytania ofertowego,

3) Wykonawca,  którego  oferta  zostanie  wybrana  przed  zawarciem  Umowy

zobowiązany  jest  dostarczyć  Zamawiającemu  kserokopię  dowodu  osobistego

(dotyczy  Wykonawcy  będącego  osobą  fizyczną  nieprowadzącą  działalności

gospodarczej),

4) Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy,

Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez

przeprowadzania ich ponownego badania i oceny.

7.7 Unieważnienie postępowania:

Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia jeżeli:

1) nie złożono żadnej oferty,

2) cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą

Zamawiający  zamierzał  przeznaczyć  na  sfinansowanie  zamówienia,  chyba  że

Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty,

3) wystąpiła  istotna  zmiana  okoliczności  powodująca,  że  prowadzenia  postępowania

lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było

wcześniej przewidzieć,

4) postępowanie  obarczone  jest  niemożliwą  do  usunięcia  wadą  uniemożliwiającą

zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego,

5) w innych uzasadnionych przypadkach.

7.8 Zamawiający ma prawo zrezygnować z wykonania części przedmiotu zamówienia.

8. Kryteria oceny ofert

9. Kryterium Waga (%)
Cena ofertowa brutto 100 %

a) Cena ofertowa brutto:
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Maksymalną liczbę punktów (100) w kryterium „Cena ofertowa brutto” otrzyma Wykonawca,
który zaproponuje najniższą cenę brutto  za wykonanie przedmiotu zamówienia,  natomiast
pozostali  Wykonawcy  otrzymują  odpowiednio  umniejszoną  liczbę  punktów  zgodnie
z poniższym wzorem:

najniższa zaoferowana cena brutto

Pc = ---------------------------------------------------- x 100 pkt

cena brutto zaoferowana w ofercie badanej 

gdzie:

Pc – liczba punktów przyznanych Wykonawcy za cenę

Zamówienie  zostanie  przyznane Wykonawcy,  który  uzyska  największą  liczbę  punktów w
kryterium „Cena”

9. Sposób przygotowania oferty oraz forma dokumentów:

9.1 Ofertę  stanowi  wypełniony  Formularz  „Oferta”  (Załącznik  nr  1).  Wykonawca  może

złożyć tylko jedną ofertę.

9.2 Wraz z ofertą powinny być złożone:

i. Dokumenty, wymagane postanowieniami pkt. 6;

9.3 Oferta  powinna  być  podpisana  przez  osobę  upoważnioną  do  reprezentowania

Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub innym

dokumencie,  właściwym  dla  danej  formy  organizacyjnej  Wykonawcy  albo  przez

upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy.

9.4 Oferta oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory

w formie załączników, powinny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami, co do treści

oraz opisu kolumn i wierszy.

9.5 Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej pod

rygorem nieważności. Każdy dokument składający się na ofertę powinien być czytelny.

9.6 Każda poprawka w treści  oferty,  a  w szczególności  każde przerobienie,  przekreślenie,

uzupełnienie, nadpisanie, itp. powinno być parafowane przez Wykonawcę, w przeciwnym

razie nie będzie uwzględnione.

9.7 Strony oferty powinny być trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane.        

9.8  Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jego 
zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie powinno być oznaczone nazwą 
(firmą) i adresem Wykonawcy, zatytułowane następująco: „Oferta na wykonanie projektu 
budowlanego oraz wykonawczego oświetlenia boiska i terenów sportowych Miejskiego 
Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mielcu przy ul. Św.Kingi”. 
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9.9 Przed  upływem  terminu  składania  ofert,  Wykonawca  może  wprowadzić  zmiany  do

złożonej  oferty  lub  wycofać  ofertę.  Oświadczenia  o  wprowadzonych  zmianach  lub

wycofaniu  oferty  powinny  być  doręczone  Zamawiającemu  na  piśmie  pod  rygorem

nieważności  przed  upływem  terminu  składania  ofert.  Oświadczenia  powinny  być

opakowane  tak,  jak  oferta,  a  opakowanie  powinno  zawierać  odpowiednio  dodatkowe

oznaczenie wyrazem: „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.

9.10 Dokumenty  i  oświadczenia  wymagane  dla  potwierdzenia  spełnienia  przez

Wykonawców warunków udziału w postępowaniu, należy złożyć w oryginale lub kopii

poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

9.11 Zamawiający  zażąda  przedstawienia  oryginału  lub  notarialnie  poświadczonej  kopii

dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu będzie nieczytelna lub będzie

budziła wątpliwości, co do jej prawdziwości.

10.Termin i forma składania ofert:

10.1 Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 12.10.2017  r. do godz. 11.45

10.2  Ofertę  należy  złożyć  w   na  adres  MOSIR  Milec  ul.Solskiego  1  oraz

sekretariat@mosir.mielec.pl .

10.3 Oferty które wpłyną do Zamawiającego po w/w terminie lub w innej formie nie będą

rozpatrywane.

10.4  Oferty  zostaną  otwarte  w  dniu:  12.10.2017 o  godz.  12.00 w  sekretariacie

w siedzibie Zamawiającego.

10.5 Osoba do kontaktu Witold Pieróg tel.502192281, 

……………..…………………………………

(podpis Kierownika Zamawiającego)

Załączniki: 
1) Załącznik nr 1 Oferta.
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