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(pieczęć jednostki Zamawiajqcego,
d|a której rea|izowane jest zamówienie)

Zaproszenie do składania ofert

w postępowaniu o Wartości nie pzekraczającej równowartoŚci kwoty ,14.000 euro

na przyg otowan ie prog ram u fu n kcjona| nego zagospodarowa n ia osadów
pochodzących z oczyszczaIni ścieków w Piotrkowie Trybunalskim

w ramach zadania pn. ,,Budowa suszarni osadów ściekowych
w zmodernizowanej oczyszcza|ni ścieków

w Piotrkowie Trybunalskim - dokumentacja"

,|. Nazwa (firma), adres ZamawiĄącego oraz nazwa iadres jednostkiwnioskującej.

Urząd Miasta w Piotrkowie Tryb, 97.300 Piotrków Tryb., ul. Szkolna 28;

Nazwa komorki organizacyjnej :

Jed nostka Realizująca Projekt

2. opis przedmiotu zamówienia:

Wykonawca zobowiązanY będzie do przygotowania programu funkcjonaInego
zagospodarowania osadow pochodzących z oczyszcza|ni ściekow W Piotrkowie
Trybunalskim zwany dalej Programem.
Program będzie zawierał wskazania wymagań funkcjona|nych i będzie musiał być
wykonany w formie opisu Przedmiotu Zamówienia, pzewidzianej prawem zamówień
publicznych, pozwaIającej na przeprowadzenie przetargu na wykonanie projektu
budowlanego obiektu kompletnej stacji suszenia osadow wyposazonej w:

jeden ciąg technoIogiczny,
komp|etną insta|ację z wszystkimi przyłączami i systemem zasi|ania, sterowania
ikontrol i ,
system zasi|ania stacji oraz system odzysku ciepła z procesu i włączenia ciepła
w obieg oczyszczalni.

Program powinien zawieraÓ takŻe ana|izę opcji zagospodarowania osadow
pochodzących oraz Źródeł pozyskania ciepła do suszenia osadów z oczyszcza|ni
ściekow w Piotrkowie Trybuna|skim'

3. Termin wykonania zamowienia.

W nieprzekraczalnym terminie 30 dni od dnia podpisania umowy.
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Urząd Miasta Piotrkowa TrybunaIskiego
Jednostka Rea|izująca Projekt
ul. Szkolna 28
97-300 PiotrkóW TrybunaIski

tel. (044) 732-76-95
tel. /fax. (044\ 732-7 6-96



4.

5.

Forma wykonania zamówienia:

w formie papierowej - 3 egzemplaze,
w wersji elektronicznej- 1 szt. CD
lstotne warunki umowy:

termin wykonania zamówienia: 30 dni od dnia podpisania umowy,
3 |etnia gwarancja jakości zawierĄąca zobowiązanie wykonawcy do usunięcia wad,
przeniesienie autorskich praw majątkowych do wykonanego przedmiotu
zamówienia.
konsultacje w trakcie przetargu na wykonanie projektu budowlanego obiektu
komp|etnej stacji suszenia osadów.

Sposób przygotowania ofeńy oraz miejsce itermin składania ofeń.

oferty składaÓ mogą wykonawcy posiadający doŚwiadczenie:
uczestniczył w opracowywaniu dokumentacji SlWZ dIa potrzeb postępowań
o udzie|enia zamówienia w trybie ustawy Prawo zamówień pub|icznych w zakresie
oPZ d|a minimum 2 inwestycji dotyczących gospodarki wodno - ściekowej |ub
zagospodarowania od padów,

- wykonał jako techno|og co najmniej 3 opracowania koncepcyjne |ub projektowe d|a
oczyszcza|ni Ściekow z instaIacją suszenia osadÓw,

i uprawnienia:
posiadający uprawnienia do projektowania bez ograniczeń W specjalności
insta|acyjnej W kana|izacyjnych Iub posiada uprawnienia równowazne wydane
zgodnie z uprzednio obowiązującymi przepisami i adekwatne do przedmiotu
n| niejszego zamÓwien i a orazjest człon kiem |zby I nzynierów Budownictwa.

oferta powinna zawierać:
Cenę, wskazania doŚwiadczenia (wraz z wymieniem konkretnych postępowań
przetargowych oraz opracowań koncepcyjnych |ub projektów) i uprawnień wykonawcy
oraz oświadczenie, Że wykonawca akceptuje warunki wskazane W niniejszym
opracowaniu.

ocena ofeń:
Wykonawca zobowięany jest ob|iczyÓ cenę oferty ujmując wszystkie koszty związane
z rea|izaĄązamówienia oraz wszystkie inne koszty wynikające z realizaĄi przedmiotu
zamówienia.

Cena ofeńowa powinna bvć podana nastepuiaco:
- Cena ryczałtowa netto (bez VAT),
- Stawka i kwota podatku od towarów i usług (VAT),
- Cena ryczałtowa brutto (z VAT);

Do porównania ofeń będzie brana pod uwagę cena całkowita brutto ( z VAT).
Cena brutto (z VAT) ofeńy musi być podana cyfrowo i słownie, wyraŻona w złotych
polskich.

Krvteria i ich waqa:
kryterium ceny 80 o/o waei,
kryterium doświadczenia wykonawcy 20 o/o wasi'

6.



Sposób ocenv.
ZamawiĄący dokona wyboru wykonawcy, który uzyskał największą |iczbę punktow
obliczonych wg wzoru.
p=pc  + pd

gdzie P to |iczba punktów danej ofeńy, Pc |iczba punktow uzyskanych w ramach
kryterium ceny, a Pd |iczba punktow uzyskanych w ramach kryterium doŚwiadczenia
wykonawcy.

Liczbę punktów w ramach kryterium ceny (Pc) oblicza sie wg wzoru:

cena brutto ofeńy najniższej
Pc= x waga ceny (80%) x 100 = ..... pkt

cena brutto oferĘ badanej

Liczbę punktów w ramach kryterium doświadczenia wykonawcy (Pd) oblicza się
w sposób następujący:

- za kaŻde wykonane w |iczbie większej niż dwa opracowywanie dokumentacji SIWZ d|a
potzeb postępowań o udzie|enia zamówienia w trybie ustawy Prawo zamowień
publicznych w zakresie oPZ dla inwestycji dotyczących gospodarki wodno - Ściekowej
|ub zagospodarowania odpadów po 1 punkcie za kaŻde opracowanie dokumentacji
S|WZ, |ecz nie więcej niż 5 punktÓw,

- za kaŻde wykonane w |iczbie większej niŻ trzy opracowywanie koncepcyjne |ub
projektowe d|a oczyszcza|ni ŚciekÓw z instalacją suszenia osadów po 5 punktów, |ecz
nie więcej niŻ 15 punktow.

ofeńę na|ezv złożvć w formie pisemnei:

a) osobiście w siedzibie ' Uząd Miasta w Piotrkowie Trybuna|skim, u|. Szkolna 28,
BOM, lub

b) przesłać na adres: Urząd Miasta w Piotrkowie Trybuna|skim, ul. Szko|na 28,
pokój 14' |ub

c) fax'em na numer: 044732 76 96, lub
d) w wersji elektronicznej na e-mail. irp@piotrkow.pl

w nieprzekraczalnym terminie: do dnia 8 czerwca 2011 r. do godziny 15.30
(ofeńy złoŻone po tym terminie nie będą pod|egały ocenie).

Do ofertv musza bvć dołaczone nastepuiace dokumentv:

a) wypełniony i podpisany Formularz oferty,
b) wypetnione i podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie

danych osobowych do celow realizacji Proiektu;
c) dokumentypotwierdzająceWymaganedoświadczenie;
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