
 

 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
   

dotyczy:    „Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej      
remontu przyłącza wodociągowego w Gimnazjum nr 5 przy ul.
Królowej Jadwigi 4 w Płocku”

Zapraszamy  do  złożenia  oferty  na  wykonanie  dokumentacji   projektowo-
kosztorysowej która powinna zawierać:

-  inwentaryzację  stanu  istniejącego  w  zakresie  niezbędnym  do  wykonania
projektu,

-  projekt budowlano- wykonawczy przyłącza wodociągowego,             
-  kosztorys inwestorski i przedmiary,
-  specyfikacje techniczne  wykonania i odbioru robót.

Termin realizacji przedmiotu umowy  2 miesiące od podpisania umowy.  

Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumentację budowlano -wykonawczą w
wersji  papierowej  –  4  egz.;  przedmiary,  kosztorysy  i  specyfikacje  techniczne
– 2 egz. oraz w wersji elektronicznej - 2egz. Każdy następny egzemplarz wersji
papierowej będzie wykonany odpłatnie w cenie kosztów powielenia.
Powyższa  ilość  egzemplarzy  nie  obejmuje  egzemplarzy  pozostawionych
jednostkom uzgadniającym i opiniującym.
Dokumentacja elektroniczna musi być odzwierciedleniem dokumentacji  w wersji
papierowej.  Każda  branża  dokumentacji  musi  być  w  oddzielnym  pliku  PDF.
W  części  graficznej  dokumentacji  dopuszcza  się  zamieszczenie  rysunków
w odrębnych plikach PDF.
Część  kosztorysową opracowania  należy  załączyć  w  pliku  PDF  i  edytowalnej
z rozszerzeniem *.ath.

Ponadto Oferent w swojej ofercie powinien uwzględnić: 
-  zakup map do celów projektowych, w przypadku gdy zajdzie taka potrzeba,
-  wykonanie  badań  i  odkrywek  niezbędnych  do  opracowania  ostatecznych

rozwiązań projektowych,
-  uzyskanie w imieniu Zamawiającego odpowiednich decyzji administracyjnych.

Do  zapytania  ofertowego  przekazujemy  w  załączeniu  plan  sytuacyjny  ze
wskazaniem zakresu planowanych prac projektowych oraz warunki techniczne.
Dodatkowych  informacji  w   zakresie  przedmiotu   zamówienia  udziela : 
Paweł Niedzwiecki , tel. 024/36716 66 , pok. B-232 w godzinach pracy Urzędu.

W  przypadku  zainteresowania  wykonaniem  przedmiotowej  dokumentacji
projektowo-kosztorysowej prosimy o  złożenie oferty określającej:
- oferowaną cenę ryczałtową netto i brutto,
- potwierdzony termin wykonania robót,



- potwierdzony zakres robót.
- termin ważności oferty,

Uwaga:
Zaleca  się  aby  Wykonawca  dokonał  wizji  lokalnej  terenu,  celem  pozyskania
informacji, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz do zawarcia
umowy  i  wykonania  zamówienia.  Zaleca  się  także  aby  zdobył  na  swoją
odpowiedzialność  i  ryzyko,  wszelkie  dodatkowe  informacje,  które  mogą  być
konieczne  do  przygotowania  oferty  oraz  zawarcia  umowy  i  wykonania
zamówienia.  Koszty  dokonania  wizji  lokalnej  terenu  budowy  poniesie
Wykonawca.

Ofertę skierowaną na adres: Urząd Miasta Płock Wydział Inwestycji i Remontów
Referat Remontów 09-400 Płock, Stary Rynek 1 prosimy złożyć do Biura Obsługi
Klienta  na  stanowisku  nr  8  przy  ul.  Zduńskiej,  do  dnia  10.03.2017  r.
do godz.1000


