Kunowice, dnia 09 sierpnia 2021 r.

Zaproszenie do złożenia oferty
W związku z dynamicznym rozwojem firmy zapraszamy do składania ofert na wykonanie
dokumentacji projektowo - kosztorysowej hali rozładunku odpadów jako zadaszenie miejsca
rozładunku odpadów.
1. Opis zamówienia
1.1. Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej
hali rozładunku odpadów jako zadaszenia miejsca rozładunku odpadów wg załączonego
projektu - koncepcji ( załącznik nr 1).
1.2. Przedmiot zamówienia obejmuje:
✓ Pozyskanie materiałów geodezyjnych, mapy do celów projektowych.
✓ Uzyskanie wymaganych odrębnymi przepisami pozwoleń, uzgodnień lub opinii innych
organów oraz dokumentów niezbędnych do uzyskania przez Zamawiającego pozwolenia na budowę.
✓ Przekazanie dokumentów i materiałów niezbędnych do przygotowania wniosku o wydanie pozwolenia na budowę dla w/w zakresu, w tym również uzupełnianie materiałów
oraz udzielanie stosownych wyjaśnień na wezwanie właściwego organu po złożeniu
wniosku o pozwolenie na budowę lub zgłoszenia prac w trakcie trwania postępowania,
oraz dokonanie w projekcie wykonawczym i części przedmiarowo - kosztorysowej
wszelkich zmian i uzupełnień wynikających ze zmian w projekcie budowlanym dokonanych w trakcie postępowania o wydanie pozwolenia na budowę.
✓ Dokonanie wszelkich uzgodnień branżowych koniecznych do wykonania zamówienia.
✓ Opracowanie wielobranżowej Dokumentacji projektowej obejmującej: projekt budowlany, kosztorys inwestorski, projekt wykonawczy, specyfikacje techniczne wykonania i
odbioru robót budowlanych.
✓ Przeniesienie majątkowych praw autorskich do Dokumentacji z prawem korzystania na
polach eksploatacyjnych.
✓ Udzielenie rękojmi za wady oraz gwarancji jakości na wykonaną Dokumentację.

2. Miejsce i termin składania ofert
Oferty w formie elektronicznej (plik pdf) prosimy wysyłać na adres:
michal.brzuskiewicz@zuo-international.pl
lub w formie papierowej na adres:
ZUO International sp. z o.o.
Kunowice ul. Słubicka 50
69-100 Słubice
Termin składania ofert: 16 sierpnia, godz. 10:00.
Wraz z ofertą Zamawiający prosi o złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w
postepowaniu ofertowym (załącznik nr 2)
3. Terminy realizacji:
✓ Opracowanie projektu budowlanego i wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę – do
dnia 11 października 2021.
✓ Opracowanie kosztorysu inwestorskiego – do dnia 23 sierpnia 2021.
✓ Opracowanie projektu wykonawczego – do dnia 02 stycznia 2022.
4. Warunki udziału w postępowaniu:
✓ Zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej
lub zawodowej: Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej, w szczególności dotyczący wiedzy i doświadczenia,
jeżeli wykaże, iż w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał
- min. 2 prac projektowych - odpowiadających swoim rodzajem i zakresem opracowaniom projektowym stanowiącym przedmiot zamówienia.
✓ Wykonawca musi wykazać dysponowanie osobą/osobami zdolną/ zdolnymi do wykonania zamówienia tj.:
• co najmniej 1 osobą posiadającą aktualne uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń oraz która może się
wykazać 5-letnim doświadczeniem zawodowym,
• co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń oraz która może się wykazać 5-letnim doświadczeniem zawodowym

• co najmniej 1 osobą posiadającą aktualne uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych,
wentylacyjnych i gazowych bez ograniczeń oraz która może się wykazać 5-letnim doświadczeniem zawodowym.
5. Kryteria oceny ofert
Głównym kryterium rozpatrywania ofert jest - cena (waga: 70pkt). Sposób oceny w kryterium
„Cena”(C) wg poniższego wzoru:
C = (najniższa zaoferowana cena brutto / cena brutto badanej oferty) x 70 pkt
Drugim kryterium rozpatrywania ofert jest – jakość, tj. doświadczenie projektanta w projektowaniu obiektów odpowiadającym zakresowi stanowiącym przedmiot zamówienia (waga 30
pkt). Ocena wg następującego schematu:
10 pkt - od 2 do 4 projektów o w/w zakresie
20 pkt - od 4 do 6 projektów o w/w zakresie
30 pkt - powyżej 6 projektów o w/w zakresie

6. Osoba do kontaktu
Michał Brzuskiewicz
Kierownik ds. eksploatacji instalacji i inwestycji
tel. 667 506 509
E-mail: michal.brzuskiewicz@zuo-international.pl

