Cicibór Duży, dnia 24-08-2022

Biura Projektowe

ZAPYTANIE OFERTOWE
(niniejsze zapytanie nie stanowi zapytania ofertowego
w rozumieniu przepisów PZP)

Zwracam się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na opracowanie projektów oraz
dokumentacji technicznej w związku z realizacją następujących zadań:

Projektu budowlany i wykonawczy w SDOO w Ciciborze Dużym, Cicibór Duży 80, 21-500 Biała
Podlaska, w tym dokumentów:
Projekt budowlany branży konstrukcyjnej - hala, projekt budowlany budynek biurowy (branża
architektoniczna, sanitarna i elektryczna), mapy do celów projektowych, badania geologicznych,
projekt przyłączy wodno-kanalizacyjnych, projekt robót geologicznych - pompa ciepła, uzgodnienia
branżowe, przedmiar robót, kosztorys inwestorski, specyfikacja STWIOR.
Projekt budowlany ZDOO w Uhninie, Uhnin 140, 21-211 Dębowa Kłoda, w tym dokumenty:
Mapy zasadnicze, inwentaryzacja budynku, projekt budowlany budynek biurowy (branża
architektoniczna, sanitarna i elektryczna), projekt budowlany - wiata, przedmiar robót, kosztorys
inwestorski, specyfikacja STWIOR.
Projekt budowlany ZDOO w Bezku, Bezek 32A, 22-130 Siedliszcze, w tym dokumenty:
Mapy do celów projektowych, badania geologiczne, projekt budowlany budynku biurowego (branża
architektoniczna, wodociągowa i kanalizacyjna), projekt budowlany wiaty, projekt budowlany wiaty
(branża architektoniczna, sanitarna i elektryczna), przedmiar robót, kosztorys inwestorski, specyfikacja
STWIOR.
Projekt budowlany ZDOO w Czesławicach, Czesławice 2, 24-150 Czesławice, w tym dokumenty:
Mapy zasadnicze, inwentaryzacja elewacji budynku, projekt budowlany branży architektonicznej
(docieplenie budynku), projekt budowlany wymiany pokrycia dachu na budynku wiaty, przedmiar
robót, kosztorys inwestorski, specyfikacja STWIOR.

Zakres przygotowanej dokumentacji projektowej musi umożliwić Zamawiającemu przeprowadzenie
postępowania zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych
(Dz.U. z 2021 r., poz. 1129).

Przed dokonaniem wyceny zaleca się (po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym tel. 83 343 37 25)
wizję lokalną na miejscu.

1. Wymagany termin realizacji Zamówienia: do 30.09.2022r.
2. Wartość szacunkowa Zamówienia: 80.000 zł netto + 23%.
3. Podstawa określenia wartości szacunkowej: oferta katalogowa.
4. Data określenia wartości szacunkowej: 11.08.2022r.
5. Nazwisko i imię osoby ustalającej szacunkową wartość: Łukasz Korszeń.
6. Pozycja w planie zamówień publicznych: 3.2.8

Termin realizacji zamówienia: 30.09.2022r.
Inne istotne warunki zamówienia, w tym kryteria oceny ofert : cena, czas realizacji.
Podstawowym kryterium oceny oferty będzie zaproponowana cena oraz czas realizacji.
Ofertę prosimy przesłać do dnia 30.08.2022r:


drogą elektroniczną na adres e-mail: sdoo@cicibor.coboru.gov.pl



złożyć osobiście lub przesłać pocztą na adres Zamawiającego.

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia prowadzonego postępowania obejmującego
niniejsze zapytanie – bez podawania przyczyny. Wykonawcy nie przysługuje prawo
dochodzenia roszczeń w związku z unieważnieniem postępowania, w tym także kosztów
poniesionych przez wykonawcę w związku z przygotowaniem i dostarczeniem oferty.
DYREKTOR
Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian
w Ciciborze Dużym
mgr inż. Łukasz Korszeń

……………………………………
(podpis Kierownika Zamawiającego)

Załącznik nr 1

.......................................

.........................................., dnia................

Pieczęć firmowa

miejscowość

Formularz Ofertowy
W odpowiedzi na ZAPYTANIE OFERTOWE ................................................... z dnia...........................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
(Pełna nazwa oferenta, adres, nr telefonu, adres e-mail)

Poniżej przedstawiamy ofertę naszej firmy.
Zobowiązujemy się wykonać zakres prac przedstawionych w zapytaniu ofertowym za podaną poniżej
kwotę:
Całkowity koszt przedmiotu zamówienia netto w PLN:...................................................................zł
Słownie : ...................................................................................................................................................
Podatek VAT 23% : ............................................................ zł
Razem brutto : ...................................................................... zł
Słownie brutto.......................................................................................................................................zł
Zobowiązuję się do wykonania zamówienia w terminie do dnia 30 września 2022 roku.
Termin płatności za wykonanie przedmiotu zamówienia wynosi 30 dni od dnia wystawienia faktury na
konto:
...................................................................................................................................................................
Ja niżej podpisany oświadczam, że zapoznałem się z treścią zapytania ofertowego z dnia
..............................................................
Data

Osoba do kontaktu :
............................................................................................................................................

......................................................
Podpis Wykonawcy

