URZĄD GMINY W FREDROPOLU
Załącznik nr 3 do regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej 130 000 zł

Nr sprawy … KI.271.P.1.2021…………..

Fredropol, dnia …08.01.2021 r. ..

Zapytanie ofertowe
o wartości szacunkowej zamówienia poniżej 30 000 EURO
W związku z zamiarem udzielenia zamówienia na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia
11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych zwracamy się o przedstawienie oferty cenowej na:
Wykonanie koncepcji architektoniczno – budowlanej dla celów przygotowania dokumentacji
formalno prawnej oraz przetargu na wykonanie dokumentacji projektowej budowy krytej
pływalni z częścią rekreacyjno – wypoczynkową w Fredropolu.
1. Nazwa i adres zamawiającego:
GMINA FREDROPOL
37-734 Fredropol 15
www.fredropol.pl
2. Określenie przedmiotu zamówienia:
Koncepcja architektoniczno – budowlana w swym zakresie powinna obejmować:


wykorzystanie istniejących fundamentów zlokalizowanych na działce planowanej pod budowę
krytej pływalni z częścią rekreacyjno – wypoczynkową (zgodnie z ekspertyzą konstrukcyjno –
budowlaną obiektów budowlanych zlokalizowanych na byłej działce nr 316 obr. Fredropol
obecnie działka nr 453/2 obr. Fredropol.



Program funkcjonalno użytkowy (niecka basenowa do pływania, brodzik dla dzieci, jacuzzi,
bicze wodne, rwąca rzeka, zjeżdżalnia rurowa co najmniej jedna, barek – sklepik, zaplecze
technologiczne, zaplecze szatniowe, pokoje ratowników, pokój medyczny, pokój instruktora,
itp.)



Powierzchnia obiektu około 1 000 m2 – 2 000 m2 (nie wyklucza się zmiany powierzchni po
uzgodnieniu z Zamawiającym)



Koncepcja powinna określać podstawowe parametry niezbędne do przygotowania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, decyzji pozwolenia wodno prawnego, decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach (jeśli dotyczy) a w szczególności: powierzchnię zabudowy,
kubaturę obiektu, zapotrzebowania na wodę, zrzut ścieków i wody basenowej, zapotrzebowania
na energię,



Koncepcja musi uwzględniać efektywne wykorzystanie odnawialnych źródeł energii.
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Połączenie komunikacyjne łącznikiem nowo projektowanego obiektu z istniejącą szkołą
podstawową.



Wykonawca zorganizuje i zapewni na swój koszt do 3 wizyt z udziałem Zamawiającego na
obiektach basenowych o podobnych parametrach w celu uzgodnienia i wyboru zastosowanych
tam rozwiązań w przedmiotowym opracowaniu (jeżeli sytuacja epidemiologiczna związana z
Covid – 19 pozwoli na odbycie takich wizyt).



Szacunkowe (wskaźnikowe) koszty elementów realizacji całej inwestycji.

3. Lokalizacja obiektu
Planowany obiekt krytej pływalni z częścią rekreacyjno – wypoczynkową lokalizuje się w miejscu
Istniejących obiektów budowlanych wzniesionych około 30 lat temu stanowiących niedokończoną
budowę, w postaci konstrukcji monolitycznej żelbetowej. Obiekty tworzą ławy fundamentowe, ściany
fundamentowe i strop nad częścią podziemia (piwnic). Rozpoczęta budowa nie została zakończona i
stąd pozostałości elementów monolitycznych opisanych jak wyżej. W celu uporządkowania terenu
planuje się zrewitalizować przestrzeń publiczną poprzez wykorzystanie niedokończonych obiektów i
dalsza kontynuacja budowy na cele nowych obiektów krytej pływalni z częścią rekreacyjno –
wypoczynkową.

Lokalizacja obiektów
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4. Termin wykonania zamówienia: do 30 czerwca 2021 r.
5. Termin płatności: do ……30………. dni od otrzymania faktury.
6. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy:
1) Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy
nakładają obowiązek ich posiadania
2) Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i
osobami zdolnymi do wykonania zamówienia – Zamawiający na wezwanie ma prawo zażądać
potwierdzenia w postaci referencji lub wykazu zrealizowanych podobnych opracowań.
3) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej prawidłowe wykonanie
zamówienia,
7. Podstawa wyboru oferty - kryteria: Najniższa cena
8. Miejsce i termin składania ofert:

Ofertę pisemną sporządzoną na załączonym formularzu i podpisaną przez osobę uprawnioną do
składania oświadczeń woli należy złożyć w następujący sposób:
1) W zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego w sekretariacie Urzędu Gminy (pok. nr 6)
2) lub pocztą na adres: Urząd Gminy Fredropol. 37-734 Fredropol 15,
Termin złożenia oferty - do dnia ……… 28.01.2021 r. ………… r. do godz. ……10.00……….
Zamawiający oświadcza i informuje, że niniejsze zapytanie ofertowe ma wyłącznie charakter sondażu
rynku pod kątem wyboru oferty najkorzystniejszej pod względem cenowym i ewentualnie innych
kryteriów.
Złożenie oferty nie stwarza po stronie oferenta roszczenia względem Zamawiającego o zawarcie
umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo wyboru oferty i zawarcia umowy z wybranym oferentem.
Niniejsze postępowanie prowadzone jest bez stosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2020 r.
Prawo zamówień publicznych. W związku z powyższym informacja o wyniku postępowania będzie
dostępna dla składających ofertę tylko na ich wniosek.
9. Osoba uprawniona do kontaktu z oferentami:
Imię Nazwisko: …Sebastian Kątek…………………….
Stanowisko: ……kierownik referatu inwestycji…………
tel. (16) 671 98 18 w. 24
skatek@fredropol.pl
W załączeniu: :
1.

formularz ofertowy

……………………………….
podpis Zamawiającego
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OFERTA WYKONAWCY:
Dane dotyczące wykonawcy:
Nazwa i siedziba ...................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
Adres poczty elektronicznej: ................................................................................................................
Numer telefonu: ...................................................................................................................................
Numer faksu: ........................................................................................................................................
Numer REGON: .................................................Numer NIP: ...............................................................
Odpowiadając na zapytanie ofertowe:
Wykonanie koncepcji architektoniczno – budowlanej dla celów przygotowania dokumentacji
formalno prawnej oraz przetargu na wykonanie dokumentacji projektowej budowy krytej
pływalni z częścią rekreacyjno – wypoczynkową w Fredropolu.
Oferujemy realizację zamówienia za cenę :
1. cena brutto: ........................................................................................................................................
słownie brutto: ............................................................................. .....................................................
............................................................................. ..................................................................
cena netto: ................................................................................. .........................................................
słownie netto:

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

............................................................................. ..................................................................
Podatek VAT w wysokości : ..........................% tj. ....................................................................
2. wyrażamy zgodę na warunki płatności określone w zapytaniu cenowym.
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Oświadczamy że :
1) posiadamy uprawnienia do wykonywania wymaganej przedmiotem zamówienia działalności,
czynności zgodnie z wymogami ustawowymi,
2) posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem technicznym i
osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
3) znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej prawidłowe wykonanie
zamówienia,
4) zapoznaliśmy się z zakresem przedmiotu zamówienia, w cenie oferty zostały uwzględnione
wszystkie koszty wykonania zamówienia, nie wnosimy do niego zastrzeżeń.
5) Zobowiązujmy się do wykonania przedmiotu zamówienia w terminie do 30 czerwca 2021 r.

Osoby do kontaktów z Zamawiającym:
Osoba/osoby do kontaktów z Zamawiającym odpowiedzialne za wykonanie zobowiązań umowy:
Imię Nazwisko ………………………………………………………………………
Tel. ……………………………………………………………………………………..
Email …………………………………………………………………………………..

...................................................................................
podpisy osób uprawnionych do

Miejscowość data: ..........................................................

składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy
Pieczęć imienna i firmowa

