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Załączniknr 3
PiotrkówTryb,dnia 15'oz'zoll r.
RfM.271.2.2017
znak komórki wnioskującej

.

ZAPYTANIE OFERTOWE

W postępowaniuo udzieleniezamówienia
wyłączonegoze stosowaniaustawy Prawo zamówień publicznych
prowadzonymprzezMiastoPiotrkówTrybunalskina:
przy SP nr 5,
boisk wielofunkcyjnych
opracowaniedokumentacjiprojektowo-kosztorysowejbudowy
ZSP nr 1 i ZSP nr 2 w PiotrkowieTrybunalskim
,,*" zamówienia)
1. opis przedmiotuzamówienia.
projektowo.kosztorysowej
zestawienia
Zakresobejmujewykonaniedokumentacji
wg poniższego
(oddzie|nie
dla kaŻdego
ztrzechobiektów):
1) Zakreszamówieniaobejmuje
dla:
Boisko
a)
wie|ofunkcyjne
WrazzbieŻniąi skoczniądo skokuw da|przy Szko|ePodstawowej
nr 5 z oddziałami
Integracyjnymi
73:
u|'Jerozo|imska
- opracowaniedokumentacjiprojektowejbudowy nowego boiska wielofunkcyjnego
poledo gryw piłkęręczną(18mx 36m),2 po|ado gry
obejmującego
1 niepełnowymiarowe
w piłkękoszykowąo nawiezchnipo|iuretanowej
Wrazz dojŚciemdo
z odwodnieniem
(m.in.kosze na odpady,ławki,piłkochwyty,
boiska,małąarchitekturą
słupkiuniwersa|ne
umoz|iwiające
mocowanie
budowanowej
siatkido siatkÓwki,
osprzętdo gierspońowych);
poliuretanowejoraz
bieznidwutorowej
skocznido skokuw dal w
na 100mo nawierzchni
miejscu istniejącycheIementowsportowych,rozma|owanie,,mini miasteczka ruchu
(m.in.,,osemka'',
w
drogowego''
boiskaszko|nego
skzyżowanieitp')na płycieistniejącego
uzgodnieniu
z uzytkownikiem
obiektu;
- opracowanie
geotechnicznej
d|a
dokumentacji
d|austa|eńwarunkÓwgruntowo-wodnych
potrzebprzedmiotowegozamierzenia;
- opracowanierozbiórki istniejącegoi budowy nowego ogrodzeniaod strony u|.
Geodezyjnej;
- mapado ce|ówprojektowych
- przedmiar
robót
- kosforys inwestorski
- specyfikacja
techniczna
wykonania
i odbiorurobót
przy
b) Modernizacji
i rozbudowy
boiska
nr 1 w Piotrkowie
Zespo|eszkołPonadgimnazjalnych
Trybunalskim:
. opracowaniedokumentacji
projektowej
1 po|edo
boiskawielofunkcyjnego
obejmującego:
gry w piłkęręczną,1 pole do gry w piłkękoszykowa,1 po|edo gry w piłkęsiatkowąo
po|iuretanowej
nawierzchni
z odwodnieniem
do kana|izacji
deszczowejna terenieszkoły,
(m'in.kosze na odpady,ławki'piłkochwyty
małąarchitekturą
wraz z wstawieniemfurtkiw
istniejącymogrodzeniuod strony u|. Prochnikaw istniejącymogrodzeniu,słupki
uniwersalneumoz|iwiające
mocowaniesiatkido siatkowki,
ospzęt do gier spońowych)
wraz z siłowniązewnętrznąuwzględniając
moŻ|iwoŚci
finansoweokreŚ|one,,Budzetem
obywatelskim
2017"w uzgodnieniu
z uiytkownikiem
obiektu;
- opracowanie
geotechnicznej
dokumentacji
d|austa|eńwarunkÓwgruntowo-wodnych
d|a
potrzebprzedmiotowegozamierzenia;
- mapado ce|ówprojektowych
- przedmiar
robót
- kosforys inwestorski
- specyfikacja
techniczna
wykonania
i odbiorurobót
'10sf.
boiskiemw i|oŚcico
Procedurajest własnością
Urzędu Miasta Piotrków Trybuna|ski.
Udostępnianiejej osobom nieupoważnionym
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przy Zespo|eSzkołPonadgimnazja|nych
c) ''P|oMA 2017"_ boiskowie|ofunkcyjne
nr 2 w
Piotrkowie
Trybunalskim
- opracowanie
projektowej
dokumentacji
boiskawie|ofunkcyjnego
obejmującego:
1 po|edo
gry w piłkęręczną,.1po|edo gry w piłkękoszykową,1 po|edo gry w piłkęsiatkowąo
nawierzchnipoliuretanowej
z odwodnieniem
do kana|izacji
deszczowejna terenieszkoły,
prowadzących
remontemistniejących
ciągÓwkomunikacyjnych
do boiskana terenieszkoły,
remontistniejącego
oŚwiet|eniaboiskaz zastosowaniemoprawantywanda|icznych
typu
LED wraz z małąarchitekturą(m'in. kosze na odpady,ławki,remontemistniejących
piłkochwytÓw,
słupkiuniwersa|ne
umoz|iwiające
mocowanie
siatkido siatkowki,
ospzęt do
gier sportowych)w|az z siłowniązewnętrznąuwzg|ędniającmoz|iwości
finansowe
okreŚlone,,Budzetem
2017,,
w uzgodnieniu
obywate|skim
z uzytkownikiem
obiektu;
- opracowanie
geotechnicznej
dokumentacji
d|austa|eńwarunkÓwgruntowo-wodnych
dla
potrzebprzedmiotowegozamierzenia
- mapado ce|ówprojektowych
- przedmiar
robót
- kosztorysinwestorski
- specyfikacja
wykonania
i odbiorurobót
techniczna
- odwiertyinwentaryzacyjne
podprojektowanym
boiskiemw i|oŚciconajmniej
10 szt.
2) Dokumentacja
o którejmowaw punkcie.1.ust.1)winnaspełniać
wymogiań. 30 ust.2 ustawy
Prawobudow|ane
oraz zostaniesporządzonaw sposÓb i w zakresieumoz|iwiającym
pozwo|enia
uzyskaniezgłoszeniarobÓtniewymagających
na budowę.
projektowania
warunków
technicznych
do
i uzgodnień
z gestorami
3) Uzyskanieniezbędnych
ichwystąpienia;
sieci(PW|K,PGN|G,PGE) _ w przypadku
projektowa
4) Dokumentacja
winnabyc uzgodnionaprzezużytkownikow
obiektÓw.
płatnoŚci:
płatnikiem
fakturybędzieMiastoPiotrkÓwTrybuna|ski
z siedzibąprzy
5) Warunki
'10,
Pasaiu Karo|aRudowskiego 97-300Piotrkówtrybuna|ski,
N|P771-27-98.771,
14 dni od
faktury.
dniawpływuprawidłowo
wystawionej
WykonawcywymaganiauŻytkownikÓw
obiektÓw.
6) ZamawiĄącyprzekaŻe

2. Warunkiudziałuw postępowaniu:
1) Protokoł z wizii lokalnei na terenie projeffiowanvchobiektów przll udziale pracownika
Zamawiaiaceqo
wvkonaniaco naimnieijednegoproiektuboiska wielofunkcyineao
2) Poświadczenie
w ostatnichtrzechlatach
orazsposóbdokonywania
ocenyichspełniania:
przv udzialeZamawiaiqceqowykluczaz postepowania'
1) Brak podpisaneqoprotokołu
poświadczenia
2) Brak
Wkonania usłuqiWkluczaz postepowania,
3. lstotnewarunki realizacjizamówieńia:
1) terminwykonania:
do 3 miesięcyod dnia podpisaniaumowy
2) terminyiwarunkipłatnoŚci:
Płatnikiemfaktury będzie Miasto Piotrkow Trybunalski z siedzibq przy PasaŻu Karola
Rudowskiego10, 97-300 Piotrków Trybunalski,NIP 771-27-98-771,14 dni od dnia wpływu
prawidłowoWystawionej faktury.
36 miesięcy
3) długoŚÓrękojmi/gwarancji:
4) inne:
Procedurajest własnością
Urzędu Miasta PiotrkówTrybunalski.
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a) Zamówieniemożezostaćpodzielonena częŚci (każdeboiskooddzielnie).Prosimyo takie
składanieofert,aby ZamawiajqcymÓgłwybraćjednq z części.
b) WykonawcamoŻezłoŻyĆ
ofertyczęściowe
na jednq lub więcejczęŚcizamÓwienia.
c) Zamawiajqcydokonawyborunajkorzystniejszejoferty
dla każdejczęści
zamÓwienia.
d) DokumentyzłożonedlajednejczęŚci zamowieniasq skutecznedla pozostałychczęŚci
zamówienia'
4. Możliwośódokonania istotnych zmian umowy zawańej w wyniku przeprowadzonego
postępowania
o udzie|enie
zamÓwienia:

Ę tar

1)

nie

!

Wystqpiqokoliczności,
które nie byłyznane na etapie opisuprzedmiotuzamÓwienia
ipodpisywaniaumowy
(należy określićrodzaj przewidwanych

zmian iwarunki /okoliczności ich wprcwadzenia)

5. Zamówieniauzupełniające:
Ę

tał
1) Wystqpiqokoliczności,
ktÓre nie byłyznane na etapie opisuprzedmiotuzamówienia
ipodpisywaniaumowy

!

nie

(należy określicich zakres oraz warunki, na jakich zostanq udzietone)

6. Kryteriaoceny' spośródofertniepodtegających
odzuceniu i ich waga:
r-------.------------

--l

lxlcena

I

T

i00

lwagao/o

II"'

(pozacenowe warunki realizacji zamówienia
należy wskazać jakie)

Sposób o b|iczenia najkorzystn
iejszejoferty:(należy opisać)

7. Wymaganiadotycząceofeńy:
1) terminskładania
ofeń:
do dnia24.02.2017r.
do godziny9.00.
2)

9Ę,tę na|eiyzltoŻyc:
pisemnie*.
tl.:
[]
przesłać
pocztąna adreszamawiającego
IubdostarczyćosobiŚciedo siedzibyzamawiającego
(wzamkniętejkopercie):
UrządMiastaPiotrkowa
Trybuna|skiego
Pasaz KarolaRudowskiego
10/ ul.Szkolna28
97 _ 300 PiotrkówTrybuna|ski
tj.:
I x I elektronicznie*,
przesłacna nr faksu44 7g21B44 |ub
przesłać
(skan)i na adrese.urzad@piotrkow.p|
e-mai|em
|ub
przesłaÓza poŚrednictwem
ePUAP

t

8. Załącznikido ofeńy:
1) wypełniony
i podpisanyformularzoferty,
2) podpisanywzór umowy
3) protokółz wizjilokalnej
4) poŚwiadczeniewykonaniausługi
(wynienić pozostałezatqczniki Wmagane prez

zamawiajqcego np. oŚwiadczenie o wyrażeniu zqody na p|zetwaranie danych osobowych' itd.)

jestwłasnością
Procedura
UrzęduMiastaPiotrkówTrybuna|ski.
jej osobomnieupoważnionym
Udostępnianie
|ubkopiowanie
bez zezwo|eniaPrezydenta
Miastajestzabronione
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9.

Dodatkowe informacje:
1) Zapytanie ofeńowe może zostaĆ zmienione przed upływemterminu składania ofeń przewidzianym
W zapytaniuofertowym.W takim przypadkudo opub|ikowanego
zapytaniaofeńowegozostanie dołączona
informacjao jego zmianie,która zawier3Ćbędzie co najmniej:datę upub|icznienia
imienianego zapytania
ofeńowego,jego numera takze opis dokonanychzmian. BeneficjentprzedtuzyterminskładaniJofertó czas
niezbędnydo wprowadzeniazmian w ofeńach,jeze|ijest to koniecznez uwagi na zakres wprowadzonych
zmian..
2) WykonawcamoŻezłoŻycty|kojednąofeńę.
3) Wykonawca moze dokonać zmian |ub wycofaÓ złoŻonąofeńę przed upływemterminu Wyznaczonego
do składaniaofert.
4) ofeńy otrzymanepo terminieskładaniaofeń zostanązwróconewykonawcombez otwierania.
5) ofeńa niezgodnaz zapytaniemofeńowymnie stanowiofeńyważne1.
6) Dla skutecznościniniejszegopostępowaniao zamÓwienie pub|icznewystarczającejest otrzymanieprzez
jednejwaznejofertyniepod|egającej
zamawiającego
odrzuceniu.
przypadku
w
zamówień wspótfinasowanychze środkówProgramu operacyjnego |nfrastruktura
9y"s.".
i Srodowiskoo wartości
do od 2 000 zł do 50 000 zł netto,koniecznejest otrzymanieówoćh waznych ofeń
w przypadku postępowań o Wańości prowadzonych poprzez skierowanie zapytania ofóńowego
do potencjalnych
wykonawców.
7) Zamawiającyzastrzegasobie prawoswobodnegowyboruoferty,odwołania
postępowania
lubjego zamknięcia
bez wybraniaktórejko|wiek
z ofert.
8) ZamawiĄącyudostępnienia
wnioskodawcyzestawienieofer1złozonychw postępowaniu:
l
na wniosekwykonawcy,któryzłożył
ofeńę,
.
WgWłasnego
uznaniana stronie,na ktÓrejzostałoupublicznione
zapytanieofeńowe.
9) lnformacjęo wyniku postępowania(co najmniejnazwę (firmę)a|bo imię i nazwisko,siedzibę a|bo miejsce
zamieszkaniawybranegowykonawcy,a takze cenę wybranejoferty)zamawiĄącyupub|icznia
w taki spośób,
w jakim zostałoupublicznionezapytanieofeńowe (poprzezskierowaniedo potencja|nych
wykonawców/
ogłoszeniena stronieinternetowej).
10) Niezwłoczniepo wyborze najkorzystniejszej
ofeńy, zamawiającyzawiera umowę w sprawie zamÓwienia
pubIicznego
z wyłonionym
(udzie|a
wykonawcą
zamówienia).

10. Osoba do kontaktu:
EdytaMikułaPodinspektorw
BiurzeInwestycji
i RemontÓw

imię i nazwisko osoby do kontaktu, nazwa komórki przeprowadzajqcej postępowante

44 732 1831

nr tel./fax/e-mail

UrządMiasta
ul.Szkolna28
97-300PiotrkówTrybuna|ski
Pietro||,pokój36

adres, piętro, nr pokoju

7
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jestwłasnością
Procedura
UrzęduMiastaPiotrkówTrybuna|ski.
jej osobomnieupoważnionym
Udostępnianie
|ubkopiowanie
bez zezwo|eniaPrezydenta
Miastajestzabronione

