Dział Techniczny

Nr sprawy: NT.6.2006.7.5.2015

Poznań, dnia 28.09.2015r.

Zapytanie ofertowe
1. Opis przedmiot zamówienia:
Opracowanie dwóch koncepcji modernizacji trybun głównych na Torze Regatowym Malta w Poznaniu ul.
Wiankowa 3. Sugerujemy, aby jedna z koncepcji uwzględniała zachowanie istniejących detali
architektonicznych, w drugiej zaś dopuszczamy dowolność rozwiązań. Następnie w oparciu o wybraną
przez Zamawiającego koncepcję Wykonawca wykona projekt budowlany oraz wykonawczy wraz z
przedmiarem, kosztorysem inwestorskim orz specyfikacją wykonania i odbioru robót budowlanych. Prace
koncepcyjne i projektowe winny skoncentrować się nie tylko na poprawie estetyki obiektu, ale przede
wszystkim na zlikwidowaniu głównego problemu polegającego na zalewaniu wodami opadowymi
pomieszczeń zlokalizowanych pod trybunami. W razie potrzeby uzyskania stosownych decyzji
administracyjnych Wykonawca w terminie wykonania zlecenia przedstawi Zamawiającemu złożony przez
siebie wniosek/wnioski ze stosownym potwierdzeniem wpływu do właściwej instytucji/urzędu.
W ramach wynagrodzenia Wykonawca będzie uczestniczył w pracach Komisji Przetargowej Zamawiającego
w charakterze biegłego w zakresie udzielania odpowiedzi na pytania zgłaszane przez potencjalnych
wykonawców robót budowlanych na etapie składania ofert oraz wydania opinii w formie pisemnej o
zgodności złożonych ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego z dokumentacją
projektową przygotowaną przez autora projektu. Obecny stan techniczny obiektu obrazują załączone
zdjęcia.

2. Wymagany termin wykonania zamówienia:
04.12.2015r.
3. Warunki udziału w postępowaniu (jeżeli dotyczy) oraz sposób ich weryfikacji (wymagane dokumenty ‐
jeżeli dotyczy):
Wykonawca winien posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności , jeżeli przepisy prawa
nakładają obowiązek ich posiadania. Ponadto wykonawca winien wykazać się wiedzą i doświadczeniem.
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, iż wykonał należycie w okresie ostatnich
pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy‐ w tym
okresie, jeden projekt o wartości minimum 100 000,00 zł netto.
4. Opis kryteriów wyboru oferty najkorzystniejszej (jeżeli cena nie jest jedynym kryterium):
cena, potwierdzone kwalifikacje i doświadczenie, czas realizacji zamówienia.
5. Opis sposobu przygotowania oferty cenowej:
w ofercie należy podać propozycję wysokości wynagrodzenia netto wraz z terminem realizacji zamówienia ,
dołączyć dokumenty potwierdzające doświadczenie i kwalifikacje.
6. Miejsce i termin składania oferty cenowej:
oferty należy składać w terminie do dnia 05.10.2015r. do godz.10:00
Oferty wysyłane drogą elektroniczną należy wysyłać na adres e‐mail: i.olszewska@posir.poznan.pl oraz
a.kras@posir.poznan.pl
Oferty w formie papierowej należy składać w sekretariacie Dyrekcji POSiR – liczy się termin wpływu oferty do
sekretariatu.
Zamawiający ma prawo odrzucić oferty wpływające po wyznaczonym terminie.
7. Wskazanie osób upoważnionych przez Zamawiającego do kontaktu z Wykonawcami:
Andrzej Kras tel. 501 302 863 oraz Iwona Olszewska tel 503 113 278.

Zamawiający informuje, iż do wyboru oferty najkorzystniejszej nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo
zamówień publicznych.
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