
ZAPYTANIE OFERTOWE nr 15/MDK/2012 

z dnia 04.06.2012r. 

CPV: 71.00.00.00-8 

 

Podstawa prawna: 

Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 

14.000euro i dlatego, zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 

Nr 223, poz 1655 z 20 listopada 2007rr.) w postępowaniu nie stosuje się w/w ustawy. 

 

ZAMAWIAJĄCY: 

Miejski Dom Kultury 

ul. Wojska Polskiego 1/1 

72-600 Świnoujście 

NIP:855-14-92-635 

tel/fax 91-321-59-49 

e-mail: gosp@mdk.swinoujscie.pl  

www.mdk.swinoujscie.pl 

 

Zaprasza do złożenia oferty cenowej na: „Opracowanie dokumentacji projektowej 

zagospodarowania terenu przy Filii MDK w Karsiborze, wg. załączonej koncepcji” 

 

I. Szczegółowy zakres prac projektowych  
 

1. Dokumentacja będąca przedmiotem umowy powinna obejmować swym zakresem 

wszystkie elementy, które umożliwią uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę, a 

następnie przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na 

wykonanie robót budowlanych zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych oraz 

realizację robót budowlanych. 

2.  Opis przedmiotu zamówienia 

Zakres prac projektowych obejmuje wykonanie: 

a) Projekt  podestu scenicznego z lekkim zadaszeniem o konstrukcji drewnianej 

        (4,0m x8,0m) oraz parkietem tanecznym (powierzchnia utwardzona 4,0mx8,0m). 

    Do podestu scenicznego doprowadzone dwa przyłącza energetyczne o    

    zabezpieczeniu 40 KW każde. 

 

 b) Projekt budynku  sanitarnego w formie kontenerowej (2 wc z umywalkami, 2    

prysznice, 2 zlewozmywaki zewnętrzne pod zadaszeniem) wraz z niezbędnymi 

przyłączami (kanalizacji sanitarnej, wody, przyłącza elektrycznego) oraz z odrębnym 

opomiarowaniem mediów poprzez montaż podliczników na wodę uzdatnioną i energię 

elektryczną. 

 

c) Zagospodarowanie terenu elementami małej architektury: 

- Grill stały- murowany  

- Ogrodzenie terenu z uwzględnieniem wykonania dwóch bram wjazdowych 

-  Ławy piknikowe 10 szt 

- zaprojektowanie  miejsc parkingowych w tym cztery w pasie drogowym i  cztery na  

terenie działki 287.  

 

       d) Zaprojektowanie złącza  elektrycznego  ZK-3  
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 e) Oświetlenie terenu  lampami typu parkowego 

 f) Zaprojektowanie ciągów komunikacyjnych i terenów zielnych 

 g) Inwentaryzacja stanu istniejącego 

 

 

3. Dokumentacja obejmuje następujące elementy prac projektowych: 

Opracowanie szczegółowej koncepcji zagospodarowania terenu 

Opracowanie projektu  budowlano-wykonawczego wraz z Przedmiarem robót, 

Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru robót, Kosztorysem Inwestorskim. 

Opracowanie aktualnej cyfrowej mapy do celów projektowych w zakresie niezbędnym 

do realizacji zamówienia. 

Opracowanie inwentaryzacji zieleni, w szczególności kolidującej z zamierzeniem 

inwestycyjnym wraz z określeniem stanu zdrowotnego drzew i krzewów i opracowaniem 

planu wycinki. 

4. Niniejsza dokumentacja ma mieć charakter budowlano-wykonawczej, przy czym:  

 część budowlana ma służyć uzyskaniu decyzji jak określono w punkcie 1, 

 cześć wykonawcza wraz z częścią budowlaną, przedmiarem robót, kosztorysem 

inwestorskim i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót ma służyć 

przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz realizacji 

robót budowlanych.  

4.1. Wymagania ogólne: 

4.1.1. Cześć budowlana, musi odpowiadać wymogom Rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz. 1133) 

4.1.2. Część wykonawcza, przedmiary robót i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru 

robót muszą odpowiadać wymogom Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 

września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 

projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 

programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 z późn. zm.). 

4.2. Przedmiar robót stanowi część dokumentacji wykonawczej i jest sporządzany zgodnie 

z zasadami określonymi w rozporządzeniu wymienionym w punkcie 4.1.2. oraz z 

uwzględnieniem realizacji inwestycji w częściach określonych w punkcie 2. 

4.2.1. Przedmiar robót powinien zawierać zestawienie przewidywanych do wykonania robót 

podstawowych w kolejności technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegółowym 

opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis oraz wskazaniem 

właściwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z 

wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych. 

 

5. Kosztorysy inwestorskie muszą odpowiadać wymogom określonym w z 

Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia 

metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych 

kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych 

określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389 z późn. 

zm.). 



5.1. Założenia wyjściowe do kosztorysowania: 

5.1.1. Podstawy rzeczowe: KNR, KNNR, wyceny indywidualne (w przypadku braku 

odpowiednich tablic KNR, KNNR), 

5.1.2. Podstawy cenowe: Sekocenbud II kw. 2012 r. – średnie ceny w regionie 

zachodniopomorskim, lub ceny dostawców materiałów budowlanych nie 

występujących w cennikach; stawki i narzuty średnie dla regionu 

zachodniopomorskiego wg Sekocenbud II kw. 2012 r. 

5.1.3. Kosztorysy inwestorskie winny być opracowane z uwzględnieniem przyjętej  

realizacji inwestycji w częściach i umożliwić określenie wartości kosztorysowej 

robót dla każdej z części indywidualnie. 

5.1.4. Wymagane jest sporządzenie kosztorysów inwestorskich przez osoby posiadające 

uprawnienia budowlane w odpowiednich specjalnościach. 

6. Dokumentacja projektowa. 

6.1. Projekty wykonawcze powinny uzupełniać i uszczegóławiać projekt budowlany w 

zakresie i stopniu dokładności niezbędnym do sporządzenia przedmiaru robót, 

kosztorysu inwestorskiego, przygotowania oferty przez wykonawcę i realizacji robót 

budowlanych. 

6.2. Wymagania dotyczące formy projektów wykonawczych przyjmuje się odpowiednio 

jak dla projektu budowlanego. 

7. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych stanowią 

opracowania zawierające w szczególności zbiory wymagań, które są niezbędne do 

określenia standardu i jakości wykonania robót, w zakresie sposobu wykonania robót 

budowlanych, właściwości wyrobów budowlanych oraz oceny prawidłowości 

wykonania poszczególnych robót. 

7.1. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, w zależności od 

stopnia skomplikowania robót budowlanych, składają się ze specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót podstawowych, rodzajów robót według 

przyjętej systematyki lub grup robót. 

7.2. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, dla budowy w 

rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, należy opracować z 

uwzględnieniem podziału szczegółowego według Wspólnego Słownika Zamówień, 

określając w nich co najmniej: 

1) roboty budowlane w zakresie przygotowania terenu pod budowę; 

2) roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych 

lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej; 

3) roboty w zakresie instalacji budowlanych; 

4) roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych. 

8. Opracowania wymienione w punkcie 2, mają być dostarczone Zamawiającemu w 

następującej formie i ilościach egzemplarzy: 

 projekt budowlany i wykonawczy – w 5  egzemplarzach  (wydruk), 

 przedmiar robót i kosztorys inwestorski wraz z symbolami CPV (zgodnie z 

obowiązującymi przepisami Prawa zamówień publicznych – po 2 egzemplarze 

(wydruk), 



 specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót – w 3 egzemplarzach 

(wydruk), 

 Informacja Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia – w 2 egzemplarzach (wydruk) 

 oraz w formie elektronicznej – w 2 egzemplarzach na nośniku cd lub dvd:  

 projekt budowlany i projekt wykonawczy w formacie pdf, 

 specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót oraz Informacja BiOZ w 

formacie pdf i doc 

 przedmiar robót i kosztorys inwestorski w formacie pdf, 
9. W cenie dokumentacji Wykonawca winien przewidzieć koszty wykonania innych, 

powyżej nie wymienionych opracowań, analiz itp. jeżeli z obowiązujących przepisów, 

wymagań odpowiednich organów, dostawców mediów oraz zasad sztuki inżynierskiej 

i dobrej praktyki wynika taka konieczność, w szczególności badań geotechnicznych 

podłoża gruntowego. 

10. Cena ryczałtowa za przedmiot umowy ma zawierać wszystkie niezbędne koszty 

wykonania przedmiotu umowy, także w tych przypadkach, gdy nie zostały 

wymienione w umowie. 

II.    Termin realizacji przedmiotu zamówienia – 50 dni od daty podpisania umowy 

III. Warunki udziału w postępowaniu 

Warunkiem udziału w postępowaniu jest dostarczenie następujących dokumentów: 

a) wypełniony druk „Oferta”, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zapytania. 

b) zaakceptowany wzór umowy stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zapytania. 

c) do oferty należy załączyć kserokopię uprawnień i aktualnych przynależności do 

właściwego samorządu zawodowego.  

IV.  Kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej będzie cena  – 100%. 

 Oferta najtańsza spośród ofert  otrzyma 100 punktów. Pozostałe proporcjonalnie mniej, 

według  formuły: 

Cn / Cof.b. x 100 = ilość punktów, gdzie: 

Cn  – najniższa cena spośród ofert 

Cof.b     – cena oferty badanej 

100  – wskaźnik stały 

 

Z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę zostanie podpisana umowa, której wzór 

stanowi załącznik  nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego. 

V. Oferty należy składać: 
osobiście w siedzibie Zamawiającego – pokój nr 319 (sekretariat), faksem, pocztą lub pocztą 

elektroniczną, z dopiskiem:  „oferta na opracowanie dokumentacji projektowej 

zagospodarowania terenu przy Filii MDK w Karsiborze, wg. załączonej koncepcji”, do 

dnia  15.06.2012r. do godziny 12:00. 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15.06.2012r. o godzinie 13:00 w siedzibie Zamawiającego – 

pokój nr 315. 

VI.  Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Bożena Machelska – kierownik 

administracyjno gospodarczy MDK, Tel: 91 327 87 63 

IV.  Sposób przygotowania oferty:  

 

 

        Zatwierdzam 


