
Procedura P-15

Załącznik nr 3

Piotrków Tryb, dnia 15'oz'zoll r.

RfM.271 .2.2017
znak komórki wnioskującej

.  ZAPYTANIE OFERTOWE

W postępowaniu o udzielenie zamówienia
wyłączonego ze stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych

prowadzonym przez Miasto Piotrków Trybunalski na:

opracowanie dokumentacjiprojektowo-kosztorysowejbudowy boisk wielofunkcyjnych przy SP nr 5,
ZSP nr 1 i ZSP nr 2 w Piotrkowie Trybunalskim

1. opis przedmiotu zamówienia . 

,,*" zamówienia)

Zakres obejmuje wykonanie dokumentacji projektowo.kosztorysowej wg poniższego zestawienia
(oddzie|nie dla kaŻdego ztrzech obiektów):

1) Zakres zamówienia obejmuje dla:
a) Boisko wie|ofunkcyjne Wraz zbieŻnią i skocznią do skoku w da| przy Szko|e Podstawowej

nr 5 z oddziałami Integracyjnymi u|' Jerozo|imska 73:
- opracowanie dokumentacji projektowej budowy nowego boiska wielofunkcyjnego
obejmującego 1 niepełnowymiarowe pole do gry w piłkę ręczną (18m x 36m), 2 po|a do gry
w piłkę koszykową o nawiezchni po|iuretanowej z odwodnieniem Wraz z dojŚciem do
boiska, małą architekturą (m.in. kosze na odpady, ławki, piłkochwyty, słupki uniwersa|ne
umoz|iwiające mocowanie siatki do siatkÓwki, osprzęt do gier spońowych); budowa nowej
biezni dwutorowej na 100m o nawierzchni poliuretanowejoraz skoczni do skoku w dal w
miejscu istniejących eIementow sportowych, rozma|owanie ,,mini miasteczka ruchu
drogowego'' (m.in. ,,osemka'', skzyżowanie itp') na płycie istniejącego boiska szko|nego w
uzgodnieniu z uzytkownikiem obiektu;
- opracowanie dokumentacji geotechnicznej d|a usta|eń warunkÓw gruntowo-wodnych d|a
potrzeb przed m iotowego zam ierzenia;
- opracowanie rozbiórki istniejącego i budowy nowego ogrodzenia od strony u|.
Geodezyjnej;
- mapa do ce|ów projektowych
- przedmiar robót
- kosforys inwestorski
- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

b) Modernizacji i rozbudowy boiska przy Zespo|e szkoł Ponadgimnazjalnych nr 1 w Piotrkowie
Trybunalskim:
. opracowanie dokumentacji projektowej boiska wielofunkcyjnego obejmującego: 1 po|e do
gry w piłkę ręczną, 1 pole do gry w piłkę koszykowa, 1 po|e do gry w piłkę siatkową o
nawierzchni po|iuretanowej z odwodnieniem do kana|izacji deszczowej na terenie szkoły,
małą architekturą (m'in. kosze na odpady, ławki' piłkochwyty wraz z wstawieniem furtki w
istniejącym ogrodzeniu od strony u|. Prochnika w istniejącym ogrodzeniu, słupki
uniwersalne umoz|iwiające mocowanie siatki do siatkowki, ospzęt do gier spońowych)
wraz z siłownią zewnętrzną uwzględniając moŻ|iwoŚci finansowe okreŚ|one ,,Budzetem
obywatelskim 2017" w uzgodnieniu z uiytkownikiem obiektu;
- opracowanie dokumentacji geotechnicznej d|a usta|eń warunkÓw gruntowo-wodnych d|a
potrzeb przed m iotowego zam ierzenia;
- mapa do ce|ów projektowych
- przedmiar robót
- kosforys inwestorski
- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

Procedura jest własnością Urzędu Miasta Piotrków Trybuna|ski.
Udostępnianie jej osobom nieupoważnionym lub kopiowanie bez zezwo|enia Prezydenta Miasta jest zabronione'
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c) ''P|oMA 2017" _ boisko wie|ofunkcyjne przy Zespo|e Szkoł Ponadgimnazja|nych nr 2 w
Piotrkowie Trybu nalskim
- opracowanie dokumentacji projektowej boiska wie|ofunkcyjnego obejmującego: 1 po|e do
gry w piłkę ręczną,.1 po|e do gry w piłkę koszykową, 1 po|e do gry w piłkę siatkową o
nawierzchni poliuretanowej z odwodnieniem do kana|izacji deszczowej na terenie szkoły,
remontem istniejących ciągÓw komunikacyjnych prowadzących do boiska na terenie szkoły,
remont istniejącego oŚwiet|enia boiska z zastosowaniem opraw antywanda|icznych typu
LED wraz z małą architekturą (m'in. kosze na odpady, ławki, remontem istniejących
piłkochwytÓw, słupki uniwersa|ne umoz|iwiające mocowanie siatki do siatkowki, ospzęt do
gier sportowych) w|az z siłownią zewnętrzną uwzg|ędniając moz|iwości finansowe
okreŚlone ,,Budzetem obywate|skim 2017,, w uzgodnieniu z uzytkownikiem obiektu;
- opracowanie dokumentacji geotechnicznej d|a usta|eń warunkÓw gruntowo-wodnych dla
potrzeb przedm iotowego zam ierzenia
- mapa do ce|ów projektowych
- przedmiar robót
- kosztorys inwestorski
- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót
- odwierty inwentaryzacyjne pod projektowanym boiskiem w i|oŚcico najmniej 10 szt.

2) Dokumentacja o której mowa w punkcie .1. ust. 1) winna spełniać wymogi ań. 30 ust. 2 ustawy
Prawo budow|ane oraz zostanie sporządzona w sposÓb i w zakresie umoz|iwiającym
uzyskanie zgłoszenia robÓt nie wymagających pozwo|enia na budowę.

3) Uzyskanie niezbędnych warunków technicznych do projektowania i uzgodnień z gestorami
sieci (PW|K, PGN|G, PGE) _ w przypadku ich wystąpienia;

4) Dokumentacja projektowa winna byc uzgodniona przez użytkownikow obiektÓw.
5) Warunki płatnoŚci: płatnikiem faktury będzie Miasto PiotrkÓw Trybuna|ski z siedzibą przy

Pasaiu Karo|a Rudowskiego '10, 97-300 Piotrków trybuna|ski, N|P 771-27-98.771, 14 dni od
dnia wpływu prawidłowo wystawionej faktury.

6) ZamawiĄący przekaŻe Wykonawcy wymagania uŻytkownikÓw obiektÓw.

2. Warunki udziału w postępowaniu:
1) Protokoł z wizii lokalnei na terenie projeffiowanvch obiektów przll udziale pracownika

Zamawiaiaceqo
2) Poświadczenie wvkonania co naimnieijednego proiektu boiska wielofunkcyineao

w ostatnich trzech latach

oraz sposób dokonywania oceny ich spełniania:
1) Brak podpisaneqo protokołu przv udziale Zamawiaiqceqo wyklucza z postepowania'
2) Brak poświadczenia Wkonania usłuqiWklucza z postepowania,

3. lstotne warunki realizacji zamówieńia:
1) termin wykonania:

do 3 miesięcy od dnia podpisania umowy

2) terminy iwarunki płatnoŚci:

Płatnikiem faktury będzie Miasto Piotrkow Trybunalski z siedzibq przy PasaŻu Karola
Rudowskiego 10, 97-300 Piotrków Trybunalski, NIP 771-27-98-771, 14 dni od dnia wpływu
p rawi dłowo Wystaw io n ej faktu ry.

3) długoŚÓ rękojmi/ gwarancji: 36 miesięcy

4) inne:
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a) Zamówienie może zostać podzielone na częŚci (każde boisko oddzielnie). Prosimy o takie
składanie ofert, aby Zamawiajqcy mÓgł wybrać jednq z części.
b) Wykonawca moŻe złoŻyĆ oferty częściowe na jednq lub więcejczęŚcizamÓwienia.
c) Zamawiajqcy dokona wyboru najkorzystniejszejoferty dla każdejczęści zamÓwienia.
d) Dokumenty złożone dla jednej częŚci zamowienia sq skuteczne dla pozostałych częŚci
zamówienia'

4. Możliwośó dokonania istotnych zmian umowy zawańej w wyniku przeprowadzonego
postępowania o udzie|enie zamÓwienia:

! nie

Ę tał

! nie

1) Wystqpiq okoliczności, ktÓre nie były znane na etapie opisu przedmiotu zamówienia
ipodpisywania umowy
(należy określic ich zakres oraz warunki, na jakich zostanq udzietone)

Ę tar
1) Wystqpiq okoliczności, które nie były znane na etapie opisu przedmiotu zamÓwienia

ipodpisywania umowy

(należy określić rodzaj przewidwanych zmian iwarunki /okoliczności ich wprcwadzenia)

5. Zamówienia uzupełniające:

6. Kryteria oceny' spośród ofert niepodtegających odzuceniu i ich waga:
--l r-------.- -----------
l x l c ena  I  i 00  lwagao /o

T
I I " '

(pozacenowe waru nki realizacji zamówienia
należy wskazać jakie)

Sposób o b| iczen ia naj korzystn iejszej of erty: -
(należy opisać)

7. Wymagania dotyczące ofeńy:
1) termin składania ofeń:

do dnia 24.02.2017r. do godziny 9.00 .

2) 9Ę,tę na|eiy zltoŻyc:

[] pisemnie*. tl.:

przesłać pocztą na adres zamawiającego Iub dostarczyć osobiŚcie do siedziby zamawiającego
(w zamkniętej kopercie):

Urząd Miasta Piotrkowa Trybuna|skiego
Pasaz Karola Rudowskiego 10 / ul. Szkolna 28
97 _ 300 Piotrków Trybuna|ski

I x I elektronicznie*, tj.:

przesłac na nr faksu 44 7g21B 44 |ub t
przesłać e-mai|em (skan) i na adres e.urzad@piotrkow.p| |ub
przesłaÓ za poŚrednictwem ePUAP

8. Załączniki do ofeńy:
1) wypełniony i podpisany formularz oferty,
2) podpisany wzór umowy
3) protokół z wizji lokalnej
4) poŚwiadczenie wykonania usługi

(wynienić pozostałe zatqczniki Wmagane prez zamawiajqcego np. oŚwiadczenie o wyrażeniu zqody na p|zetwaranie danych osobowych' itd.)
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9. Dodatkowe informacje:

1) Zapytanie ofeńowe może zostaĆ zmienione przed upływem terminu składania ofeń przewidzianym
W zapytaniu ofertowym. W takim przypadku do opub|ikowanego zapytania ofeńowego zostanie dołączona
informacja o jego zmianie, która zawier3Ć będzie co najmniej: datę upub|icznienia imienianego zapytania
ofeńowego, jego numer a takze opis dokonanych zmian. Beneficjent przedtuzy termin składaniJofert ó czas
niezbędny do wprowadzenia zmian w ofeńach, jeze|i jest to konieczne z uwagi na zakres wprowadzonych
zmian. .

2) Wykonawca moŻe złoŻyc ty|ko jedną ofeńę.
3) Wykonawca moze dokonać zmian |ub wycofaÓ złoŻoną ofeńę przed upływem terminu Wyznaczonego

do składania ofert.
4) ofeńy otrzymane po terminie składania ofeń zostaną zwrócone wykonawcom bez otwierania.
5) ofeńa niezgodna z zapytaniem ofeńowym nie stanowi ofeńy ważne1.
6) Dla skuteczności niniejszego postępowania o zamÓwienie pub|iczne wystarczające jest otrzymanie przez

zamawiającego jed nej waznej oferty n iepod|egającej od rzucen i u.
9y"s.". w przypadku zamówień wspótfinasowanych ze środków Programu operacyjnego |nfrastruktura
i Srodowisko o wartości do od 2 000 zł do 50 000 zł netto, konieczne jest otrzymanie ówoćh waznych ofeń
w przypadku postępowań o Wańości prowadzonych poprzez skierowanie zapytania ofóńowego
do potencjalnych wykonawców.

7) Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty, odwołania postępowania lub jego zamknięcia
bez wybrania którejko|wiek z ofert.

8) ZamawiĄący udostępnienia wnioskodawcy zestawienie ofer1 złozonych w postępowaniu:
l na wniosek wykonawcy, który złożył ofeńę,
. Wg Własnego uznania na stronie, na ktÓrej zostało upublicznione zapytanie ofeńowe.

9) lnformację o wyniku postępowania (co najmniej nazwę (firmę) a|bo imię i nazwisko, siedzibę a|bo miejsce
zamieszkania wybranego wykonawcy, a takze cenę wybranej oferty) zamawiĄący upub|icznia w taki spośób,
w jakim zostało upublicznione zapytanie ofeńowe (poprzez skierowanie do potencja|nych wykonawców /
ogłoszenie na stronie internetowej).

10) Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej ofeńy, zamawiający zawiera umowę w sprawie zamÓwienia
pubIicznego z wyłonionym wykonawcą (udzie|a zamówienia).

10. Osoba do kontaktu:

Edyta Mikuła Podinspektorw Biurze Inwestycji i RemontÓw
imię i nazwisko osoby do kontaktu, nazwa komórki przeprowadzajqcej postępowante

44 732 18 31
nr tel./fax/e-mail

Urząd Miasta
ul. Szkolna 28
97-300 Piotrków Trybuna|ski
Pietro ||, pokój 36
adres, piętro, nr pokoju

7 zaznaczva właściwe
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