Zapytanie ofertowe
Zamawiający:
Gmina Pałecznica
ul. Św. Jakuba 11
32-109 Pałecznica
tel. (41) 38-48-037 fax. (41) 38-48-037 wew. 19
Na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r.
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, z późn. zm.) o wartości szacunkowej nieprzekraczającej w
złotych równowartości 30 000 euro, Zamawiający zwraca się z prośbą o złożenie oferty
cenowej za wykonywanie zamiennego projektu budowlanego dla inwestycji pn.: przebudowa
i rozbudowa budynku zespołu szkół w Pałecznicy w ramach projektu pn. "Centrum Rozwoju
Społecznego w Gminie Pałecznica", realizowanego przez Gminę Pałecznica w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020.
Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:
a) Aktualizację projektu budowlanego w branżach architektonicznej, konstrukcyjnej,
wentylacyjnej, wod-kan, elektrycznej wraz ze scaleniem projektów, wydrukiem
i konsultacjami z rzeczoznawcami oraz uwzględnieniem zmian wykorzystania
powierzchni użytkowych.
b) Zmiany w projekcie zagospodarowania terenu w zakresie:
i. Wprowadzenie na rysunek PZT osadnika, separatora, i wlotu wód opadowych
do rowu na podstawie Projektu Budowlanego dostarczonego przez
Zamawiającego,
ii. instalacja gazowa – zmiana trasy i lokalizacji zbiornika,
iii. zjazd na działkę 273 i zjazd z ul. św. Jakuba – wprowadzenie na rysunek PZT
iv. schody terenowe od ul. św. Jakuba – wprowadzenie na rysunek (w razie
konieczności - uzyskanie warunków od zarządcy drogi na budowę schodów
w zakresie Zamawiającego)
v. rampa na orlik,
vi. obniżenie budynku,
vii. lokalizacja pomp ciepła i agregatu wody lodowej,
viii. WLZ naniesienie i opisanie tras,
ix. przygotowanie wniosku o warunki budowy schodów z ul. św. Jakuba – jeżeli
dotyczy,
x. aktualizacja wyłączenia z produkcji rolnej – jeżeli dotyczy,
xi. rzuty zadaszeń.
c) dołączenie do opracowania dokumentacji odnośnie zmian branży drogowej oraz
lokalizacji słupa teletechnicznego dostarczonych przez Zamawiającego.
Termin realizacji zamówienia: do dnia 30.11.2020 r.
Zamawiający zwraca uwagę, że wartość kosztów pracy przyjęta przez Wykonawcę do
ustalenia ceny oferty nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę albo
minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10
października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. z 2018 r. poz. 2177).
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Złożenie oferty nie stanowi zawarcia umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do
unieważnienia postępowania bez podawania przyczyn.
Odpowiedzi należy kierować do Urzędu Gminy Pałecznica przy ul. Św. Jakuba 11
(sekretariat), w terminie do dnia 25 czerwca 2020 r. do godz. 11.00 lub przesłać na adres
poczty elektronicznej e-mail: urząd@palecznica.pl lub e-mail: lojek.m@palecznica.pl
Do porozumiewania się z Wykonawcami uprawniony jest Pan Marcin Łojek, tel. 41/3848037
w.11, e-mail: lojek.m@palecznica.pl, fax 41/3848037 wew. 19, w dniach od poniedziałku do
piątku w godz. 10.00 – 13.00.

Z poważaniem,
Marcin Gaweł
Wójt Gminy Pałecznica
Pałecznica, 17.06.2020 r.

