Nr sprawy: 3/DWND/DCZP/2013

Wrocław, dnia 29.01.2013
ZAPYTANIE OFERTOWE

Na podstawie art. 4 pkt 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr
113, poz. 759, ze zm.), zgodnie z Regulaminem Zamówień Publicznych „DCZP” sp. z o.o. z dnia 9 czerwca 2010r.
zwracam się z zapytaniem ofertowym o przedstawienie ceny na „wykonanie projektu architektonicznobudowlanego dwóch wind zewnętrznych wraz z podjazdem dla karetek - w budynku „G” „ DCZP”
sp. z o.o. – przy pomocy zasobów sprzętowych i ludzkich Wykonawcy.

I.

Zamawiający – „Dolnośląskie Centrum Zdrowia Psychicznego” sp. z o. o., 50-226 Wrocław, ul.
Wybrzeże J. C - Korzeniowskiego 18, NIP: 8951965126; REGON: 021184819; KRS:
0000348483; tel. 71 77 66 200/212; fax. 71 77 66 200; fax. kom. 519 134 307

II. Przedmiot zamówienia:
„Wykonanie projektu architektoniczno-budowlanego dwóch wind zewnętrznych wraz z podjazdem dla
karetek - w budynku „G” „ DCZP” sp. z o.o.
1. Przedmiot zamówienia obejmuje zakres prac projektowych niezbędny do uzyskania pozwolenia wraz z
uzyskaniem zgody Miejskiego Konserwatora Zabytów, Straży Pożarnej, pozwolenia na budowę,
zgodnie z wymaganymi przepisami prawa i uzgodnieniami międzybranżowymi oraz uzgodnieniami z
właściwymi instytucjami i urzędami oraz uzgodnienie projektów wykonawczych, w sposób
umożliwiający uzyskanie pozwolenia na użytkowanie windy a także pełnienie nadzoru autorskiego nad
realizowaną inwestycją.
2. Zamawiający wymaga wizualizacji projektu wraz z wykazem materiałów budowlanych i urządzeń
technicznych.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do akceptacji lub odrzucenia projektu.
4. Dokumentacja powinna być wykonana w czterech egzemplarzach - w formie papierowej oraz w wersji
elektronicznej.
5. Wszystkie dokumenty muszą być sporządzone zgodnie z wymogami ustawy z dnia 07.07.1994r Prawo
Budowlane( tekst jednolity Dz. U. nr 2017 z 2003r. poz. 2016 z póź. zm.) oraz rozporządzeniami
wykonawczymi.
6. Zamawiający wymaga aby Wykonawca uwzględnił w dokumentacji technicznej / w projekcie
architektoniczno - budowlanym / oraz w kosztorysie inwestorskim:
1) Minimalna wielkość kabiny: na jedno łóżko szpitalne + 2 osoby,
2) Winda przystosowana dla osób niepełnosprawnych,
3) Winda „głośnomówiąca”,
4) Winda obejmująca przystanki od piwnicy do poddasza ( 5 poziomów),
5) Typ napędu dźwigu dowolny, zapewniający cichą pracę,
6) Dokumentacja techniczna powinna umożliwić Zamawiającemu budowę wind w trzech odrębnych
zadaniach:
• Zadanie nr 1: budowa pierwszej windy
• Zadanie nr 2: budowa podjazdu
• Zadanie nr 3: budowa drugiej windy
7. Realizacja przedmiotu zamówienia nastąpi w dwóch etapach:
1) Przekazanie projektu koncepcyjnego: do dnia 15.03.2013 r
2) Przekazanie projektu budowlano-wykonawczego wraz z kosztorysem i wymagalnymi pozwoleniami:
do dnia 15.05.2013r
Zakończenie pierwszego i drugiego etapu nastąpi obustronnym podpisaniem protokołu odbioru
dokumentacji bez uwag.
III. Warunki rozliczenia:
1. Zamawiający zabezpiecza finansowanie przedmiotu zamówienia objętego zapytaniem.
2. Wynagrodzenie będzie płatne w okresie rozliczeniowym przelewem z konta Zamawiającego na
konto Wykonawcy.
3. Zamawiający zapłaci za wykonane usługi na podstawie faktur wystawionych przez Wykonawcę.

4. Wykonawca wystawi fakturę po wykonaniu każdego jednorazowego zlecenia.
5. Zapłata należności za fakturę będzie płatna przelewem w terminie 30 dni od daty jej otrzymania
przez Zamawiającego.
6. Dniem zapłaty będzie dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.
7. Podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktury za zrealizowanie przedmiotu zamówienia
będzie protokół z wykonania usługi.
8. Zamawiający oświadcza, że jest uprawniony do otrzymywania faktur VAT, posiada nr identyfikacji
podatkowej NIP 8951965126 i upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktur bez jego podpisu.
III. Zapytania o przedmiot zamówienia:
Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela:
1. Wioletta Feret
tel. 505247266; e-mail: wferet@dczp.wroclaw.pl
2. Bożena Martyniak
tel. 519 319 459; e-mail: bmartyniak@dczp.wroclaw.pl
IV. Sposób przygotowania oferty:
Wykonawca powinien:
1. wypełnić załączony Formularz Oferty, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zapytania
ofertowego,
2. dołączyć do formularza ofertowego:
1) dokument stwierdzający status prawny Wykonawcy (odpis z właściwego rejestru lub
zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej) – kopia potwierdzona za
zgodność z oryginałem;
• pełnomocnictwo – osoby podpisującej ofertę ( jeżeli dotyczy)- kopia potwierdzona za
zgodność z oryginałem.
2) dokumenty– kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem, że osoby, które będą uczestniczyć w
wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają
obowiązek posiadania takich uprawnień.
V. Miejsce i termin złożenia oferty:
Ofertę należy złożyć do dnia 08.02.2013 roku do godz. 10:00 w siedzibie „DCZP” sp. z o. o.,
50-226 Wrocław, ul. Wybrzeże J. C - Korzeniowskiego 18, Budynek G, III piętro, Sekretariat,
z dopiskiem: „dokumentacja techniczna-windy”
VI. Kryterium wyboru oferty:
100 pkt. - cena
VII. Pozostałe informacje:
1) Ceny w formularzu ofertowym należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku
2) Okres związania ofertą: 30 dni
3) Czas trwania umowy: od dnia podpisania do dnia 15.05.2013 roku.
4) O wyborze oferty Zamawiający powiadomi e-mailem wszystkich, którzy złożyli ofertę.
5) Informacja o terminie i miejscu podpisania umowy zostanie przekazana telefonicznie Wykonawcy,
którego ofertę wybrano.
Załączniki do zapytania ofertowego:
1. Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy
2. Załącznik nr 2 – Wzór umowy

