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Zmigród, dnia 30 marca2016 r.

ZAPYTANIE, OFERTOWE

Wykonanie dokumentacji projektowej parku linowego na obiekcie Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Żmigrodzie

W związku z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 sĘcznia 2004 Prawo zamówień publicznych (Dz,U, z 2006 r. z
poź. zmianami) zwracamy się zzapytaniem ofertowym o cenę.

1. Zamawiający:

Zespoł Placówek Kultury

ul. Wrocławska 12

55-140 Żmigród

NIP: 9l 5-000-40-56

2. Opis przedmiotu oraz zakres zamówienia:

W zakres prac wchodzi:

1. Opracowanie dokumentacji projektowej z kosztorysem inwestorskim i uzyskanie niezbędnych

pozwoleń, w tym pozwolenia na budowę.

2.Innę istotne waruŃi zamówienia:

a) Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zmigrodzię na swoim terenie posiada park linowy, który został

wybudowany w 2011 roku z vnrykorzystaniem istniejącego drzewostanu. Niestety w 2014 roku na

skutek nieoczekiwanego obumieranta trzech drzęw cały obiekt musiał zostac zamkntęty i do dzisiaj

jest niedostępny. W zwtązku z tym zarządca Ośrodka Sportu i Rekreacji, czyli Zespół Placówek

Kultury w Żmigrodzie poĄ$ decyzję o budowie całkiem nowego parku linowego zgodnie z

obowiązującymi przepisami. Istniejący park linowy zostanie zdemontowany. Drzewa, które będą

kolidowały z nowym parkiem linowym zostaną wycięte przez ZamawiĄącego, Zamawiający wystąpi

o zęzwolęnie na wycinkę drzew na podstawie przedstawionej koncepcji.

b) W ramach zamówienia wykonawca jest zobowiązany do wykonania projektu budowlano-

wykonawczego wIaz z kosztorysem inwestorskim. Przęd przystąpieniem do wykonywania

dokumentacji projektowej Wykonawca zobowiązany jest do przedstawięniaZamawiającemu koncepcji

parku linowe go. Koncepcj a musi zo sta ó zatwięr dzona przęz Zamaw iaj ące go .

c) Cechy charakterystyczne parku linowego:

- projekt musi uwzględniać montńnowych słupów drewnianych na fundamentach w ilości 10 sztuk;
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- park linowy musi byó dwupoziomowy; poziom dolny dla dzięci, poziom górny dla dorosłych;

- rodzaj sekcji między poszczegolnymi słupami musi byc zrożnicowany;

- trasa powinna byó zakoiczona tyrolką(zjazdem na linie);

- zńezpieczenie osób korzystających z parku ma się odbywać za pomocą uprzęży podczepianej do

llny zabezpieczającej; zestawy asekuracyjne dla osób korzystających z parku muszą być opisane w

dokumentacj i proj ektowej ;

- długość nowego parku linowego - około ]0 m.

d) oferta musi obejmowaó koszty mapy do celów projektowych, badań geologicznych itp.

e) w zńączniku nr 2 do zapytania ofertowego umieszczono zdjęcie i mapkę terenu przęznaczone9o

pod park linowy.

Płatności:

- 20 % wynagrodzenia całkowitego brutto po dostarczeniu do siedziby Zamawiającego potwierdzenia

złożęnia wniosku o wydanie pozwolenia na budowę parku linowego.

- 80 % wynagrodzenia całkowitego brutto po dostarczeniu do siedziby Zamawiającego pozwolęnia na

budowę

3. Opis sposobu obliczenia cenv:

. Opis sposobu obliczenia ceny:

Oferta powinna zawierac cenę brutto za realizację całości zadartia. Cena ryczńtowa brutto jest ceną

ostateczną obejmującą wszystkie koszty i składniki związane z realizacją zamówienia, zgodnie z

zapytaniem ofertowym, w tym m. in. podatek VAL

4. Termin i mieisce wvkonania zamówienia:

. Miejsce wykonania zamówienia: Ośrodek Sporlu i Rekreacji w Żmigrodzie, ul. Sportowa 13

(gmina Żmigród)

. Termin wykonania zamówienia: do 3 miesięcy od podpisania umowy złożenię wniosku o wydanie

pozwolenia na budowę; do 5 miesięcy od podpisania umowy na dostarczenie pozwolenia na budowę.

5. Rodzaie i opis kryteriów. którymi zamawiaiacy bedzie sie kierował przv wyborze oferty wraz

z podaniem znaczenia fych kryteriów i sposobu oceny ofert:

. Cena: 100 "ń

Zamawiający przyzna maksymalnaliczbę punktów tj. 100 Wykonawcy, który przedstawił ofertę

najtńszą. Pozostałe oferty zostaną ocęnione zgodnie zę wzorem:

C: cena ofertowa najnizsza x 100 pkt.

cena badanej oferty

6. Mieisce, sposób i termin składania ofert:

Oferty na|eży złożyó w zamkniętej kopercie (zapteczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie w

poufności jej treści otaz zabezpieczającej jej nienaruszalność) w Zespole Placówek Kultury



(sekretariat), ul. Wrocławska 12,55-140 Żmigródw terminie do dnia
13 kwietnia2016 r. do godz. 11 00

z dopiskiem: OFERTA: DOKUMENTACJA PROJEKTOWA PARKU LINOWEGO

Oferty, które wpłyną do siedziby ZamawiĄącego po wznaczonym terminie składania ofert będą
odsyłane bez otwierania. Nie dopuszcza się składania ofert w wersji elektronicznej.

7. opis warunków udziału w postępowaniu:

Ofertę należy złożyc na załączonym formularzu ofertowym (zńącznik ff 1). Formularz musi być
podpisany przęz osobę upoważnioną do reprezentowania f,rrmy, zgodnie z formą reprezentacji oferenta
określoną w rejestrze handlowym lub innym dokumencie właściwym dla formy otganlzacji f,rrmy

oferenta.
Do ofeńy należy dołączyc:

a) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jezeli odrębne przepisy wymagajq wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie
wcześniej niz 6 miesięcy ptzed upływem terminu składania ofert;

b) Referencje lub inny równoważny dokument potwierdzający należyte wykonanie w ostatnich 3

latach minimum 1 dokumentacji projektowej parku linowego.

8. Osoba wyznaczona do kontaktu:

- w sprawach merltorycznych,.

Stanisław Chorqzyczewski tel. 696 47 26 39

Grzegorz Paryna tel. 602 65 35 39

9. Zapytanie ofertowe zostanie unieważnione jeżeli:

- cena najkorzystniejszej (na podstawie kryteriów ocęny ofeń) oferly

Beneficjent możę przeznaczyć na sfinansowanie zadania

- wystąpią istotne zmiarly okoliczności powoduj ące, że prowadzenie

zamówieni a nie leży w interesie publicznym.

będzie wyższa niż kwota, jaką

postępowania lub wykonanie


