
Zał. nr 1 do Regulaminu 
udzielania zamówień o wartości 
szacunkowej  nieprzekraczające
równowartość kwoty 30000 euro

........................................................ 
(komórka organizacyjna)

Nr sprawy: RG.1.3111.3.19.2016 Poznań 11.05.2016

Zapytanie ofertowe

1. Opis przedmiot zamówienia: Wykonanie dokumentacji projektowej,zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

niezbędnych do wykonania przedmiaru robót,kosztorysu inwestorskiego oraz specyfikacji wykonania i 

odbioru robót budowlanych dla nastepujących projektów:

- budowy  budynku stróżówki/kontener/ oraz 2 budynków magazynowo-garażowych /z  elementów 

blaszanych pow.70 m 2 każdy/.

W razie potrzeby uzyskania stosownych decyzji administracyjnych Wykonawca w terminie wykonania 

zlecenia przedstawi Zlecającemu złożony przez siebie wniosek 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 wygania 

opinii w formie pisemnej o zgodności złożonych ofert w postepowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego z dokumentacją projektową przygotowaną przez autora projektu.

Zamawiający posiada decyzję o warunkach zabudowy i mapy do celów projektowych.

2. Wymagany termin wykonania zamówienia:3 tygodnie od podpisania umowy

 

3. Warunki udziału w postępowaniu (jeżeli dotyczy) oraz sposób ich weryfikacji (wymagane dokumenty - jeżeli

dotyczy):

Wizja lokalna.

4. Opis kryteriów wyboru oferty najkorzystniejszej (jeżeli cena nie jest jedynym kryterium):

Cena 70 %

Termin wykonania 20 %

5. Opis sposobu przygotowania oferty cenowej:

6. Miejsce i termin składania oferty cenowej:

Termin składania ofert 17.05.2016 godz.15 00.

Oferty wysyłane drogą elektroniczną należy wysyłać na adres e-mail: m.olszowy@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:

Mariusz Olszowy tel.506 174 967,mail:m.olszowy@posir.poznan.pl

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

zamówień publicznych.

11.05.2016
      ……………………………………………………..…

data i podpis Kierownika Oddziału/Działu/Pracownika 
na samodzielnym stanowisku
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