      Nr postępowania ZSP1.03.2017          . 				Racibórz, dnia 22.04.2017 r.

Zaproszenie do składania oferty
Zapytanie ofertowe

na:  „Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej  termomodernizacji sali gimnastycznej z wykonaniem nowej instalacji wentylacji (rekuperacji) i wykonanie audytu energetycznego w ZSP 1 w Raciborzu”

o wartości poniżej równowartości kwoty 30 000 euro. 

Zamawiający: 
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr1, ul. Jordana 6, 47-400 Racibórz
tel./fax 32 415 61 95,   e-mail: zspraciborz@poczta.fm
NIP 639-17-75-954     REGON 277458365     

zaprasza do złożenia oferty na: „Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej  termomodernizacji sali gimnastycznej z wykonaniem nowej instalacji wentylacji (rekuperacji) i wykonanie audytu energetycznego w ZSP 1 w Raciborzu”

Opis przedmiotu zamówienia: 

   Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej  termomodernizacji sali gimnastycznej z wykonaniem nowej instalacji wentylacji (rekuperacji) i wykonanie audytu energetycznego w ZSP 1 w Raciborzu”

   Dane techniczne obiektu:
    - Kubatura sali gimnastycznej:  24 m x 12,5  m x 7 m = 2100 m3;
   -  Stropodach sali gimnastycznej jest wykonany jako konstrukcja stalowa – kratownice, na których jest ułożone pokrycie z blachy trapezowej o niskim profilu. Warstwa izolacyjna z wełny mineralnej jest pokryta kolejną blachą trapezową na łatach drewnianych  (pow. ok 300 m2);
     - Ocieplenie ścian zewnętrznych dotyczy ściany północnej (z oknami) oraz wschodniej w części powyżej przybudówki, pozostałe ściany przylegają do pomieszczeń szkolnych.


ZAKRES OPRACOWANIA:
Inwentaryzacja budowlana (w niezbędnym zakresie);
Audyt energetyczny obiektu;
	Projekt architektoniczno-budowlany termomodernizacji dachu, ścian, wymiany stolarki okiennej, prac malarskich i wymiany parkietu sali gimnastycznej oraz prac remontowo-budowlanych związanych z montażem centrali wentylacyjnej na dachu, wymianą instalacji CO;

Projekt instalacji wentylacji mechanicznej nawiewowo-wywiewnej dla pomieszczenia sali gimnastycznej z uwzględnieniem centrali z odzyskiem ciepła (system rekuperacji);
Przedmiary robót, kosztorysy inwestorskie oraz specyfikacje techniczne wykonania         i odbioru robót;
Zapis cyfrowy projektu w plikach PDF na CD 
Termin wykonania zamówienia:  do 25.08.2017 r.  

4.    Rodzaje i opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert oraz opis sposobu obliczenia ceny.

Przy wyborze ofert Zamawiający  będzie się kierował następującymi kryteriami: 
Najniższa cena.

5.  Oferty należy składać w Sekretariacie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1, ul. Jordana 6,  47-400 Racibórz.

    1). Termin składania ofert upływa dnia 10.05.2017 r. o godzinie 10:30.

    2). Otwarcie ofert nastąpi dnia 10.05.2017 r. o godzinie 11:00.

      3). Termin związania ofertą wynosi 30 dni. 

4). Oferta winna być przygotowana na formularzu ofertowym o treści zgodnej z określoną we wzorze stanowiącym załącznik Nr 1.

5). Oferent może złożyć jedną ofertę na całość przedmiotu zamówienia.

6). Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej.

7). Oferta i załączniki muszą być podpisane przez osobę/y upoważnioną/e do 
   reprezentowania Wykonawcy i składania oświadczeń woli w jego imieniu  
   wskazaną/e w dokumencie upoważniającym do występowania w obrocie prawnym; 
Jeżeli oferta i załączniki będą podpisane przez inną osobę, do oferty należy  dołączyć oryginał  upoważnienia lub notarialnie potwierdzoną jego kopię.

8). Załączone do oferty dokumenty mogą być przedstawione w formie oryginałów lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy i składania oświadczeń woli w jego imieniu,

       9). Opakowanie oferty;
a) ofertę należy złożyć w trwale zamkniętym opakowaniu (kopercie), uniemożliwiającym otwarcie i zapoznanie się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert, 
b) opakowanie musi zostać opatrzone słowem OFERTA i nazwą przedmiotu      zamówienia, słowami NIE OTWIERAĆ PRZED ........... oraz pieczęcią firmową wykonawcy wraz z adresem i nr telefonu.


6. Opis sposobu obliczania ceny oferty.

	Cena – należy przez to rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust.2 ustawy z dnia  z  9  maja 2014 r.  o  informowaniu  o cenach towarów i usług (Dz.U. poz. 915 ).


      2.   Wykonawca   określa   cenę  realizacji    zamówienia  zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia za całość    zamówienia,    poprzez    wypełnienie   odpowiedniego     formularza     oferty   stanowiącego   załącznik  nr 1 do zaproszenie do składania ofert.

     3.   Podana  cena  ofertowa  jest  ryczałtowa. Cenę należy    obliczyć   jako  cenę  uwzględniającą   zakres  zamówienia   oraz   wszelkie   koszty  związane    z     realizacją    zamówienia     jak    i   ewentualne    ryzyko     wynikające
         z okoliczności,   których       nie  można było  przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 

4. Cena ofertowa powinna być podana w złotych cyframi i słownie. Cena musi być podana i wyliczona w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku – końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza.

5. W formularzu oferty należy podać cenę oferty łącznie z podatkiem VAT (brutto).

6. Prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązków wykonawcy zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym. Zamawiający nie uzna za oczywistą omyłkę i nie będzie poprawiał błędnie ustalonego podatku VAT, za wyjątkiem poprawy omyłek zgodnie z art. 87 ust. 2.

7. W sytuacji, gdy złożona oferta zawierać będzie rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, zamawiający  zwróci się do wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. Zamawiający odrzuci ofertę wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień w wyznaczonym terminie lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień potwierdzi, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

88. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

9. Wykonawca określa cenę realizacji zamówienia poprzez wskazanie w formularzu oferty ceny netto, kwoty podatku VAT oraz łącznej ceny brutto oferty.

10. Cena musi być wyrażona w złotych polskich, niezależnie od wchodzących w jej skład elementów.

11. Ceny określone przez Wykonawcę w ofercie nie będą zmieniane w toku realizacji przedmiotu zamówienia i nie będą podlegały waloryzacji.

       12. Jeżeli w postępowaniu nie można będzie dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie,  zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych.

       13. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż
      zaoferowane w złożonych ofertach.


7. Uprawnieni do kontaktów z wykonawcami:
w sprawach proceduralnych i przedmiotu zamówienia – Pan Daniel Siedlok,    tel./fax 32 415 61 95, 
      e-mail : zspraciborz@poczta.fm

8. Należność za wykonanie zadania nastąpi przelewem do 30 dni od daty po uprzednim protokolarnym odbiorze i dostarczeniu faktury.

9. Załączniki:

Nr 1 – Formularz oferty.
Nr 2 – Wzór umowy.

10. Pozostałe informacje:
	Postępowanie jest prowadzone w oparciu o przepisy Kodeksu cywilnego oraz wewnętrzny regulamin Zamawiającego. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.




						

