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ZAPYTANIE OFERTOWE

Zapraszamy do udziału w postępowaniu prowadzonym W trybie zapytania ofertowego
na Wykonanie inwentaryzacji budowlanej kamienicy przy ul. oławskiej 21 We
Wrocławiu. Postępowanie nie jest prowadzone w trybie zamóWień publicznych.

1' Zamawiający:
Stowarzyszenie Architektow Polskich oddział Wrocław,
Rynek-Ratusz 25, 50-101 Wrocław, tel' 71 343 19 28

2, opis przedmiotu zamóWienia oraz zakres zamowienia:

2.1 Przedmiotem zamóWienia jest:
inwentaryzacja budowlana kamienicy przy ul' oławskiej 21 o powierzchni netto około
794 ffi', w tym inwentaryzacja instalacji sanitarnych, elektrycznych oraz
teletechnicznych.
Uwaga: ZamawiĄący dysponuje niekompletną dokumentacją archiwalną w wersji
papierowej z którą moŻna zapoznać się w siedzibie SARP oddział Wrocław: Rynek-
Ratusz 25 w godzinach 10.00 - 16.00 w dni robocze. Wizja lokalna nie jest
przewidywana.

2'2 opracowanie powinno zawieraĆ'

2'2.1 opis techniczny z uwzględnieniem lokalizacji, rodzaju i charakteru budynku,
podaniem podstawowych parametrów, informacją o konstrukcji budynku i

r ozwiązani ach mate riałowych.

2.2.2 Zwymiarowane rzuty budynku z naniesionymi następującymi elementami:
a) Układ głownych elementów konstrukcyjnych (w tym więŹby dachowej) oraz Ścian
działowych z określen iem tech nolog i i Wykonan ia, rozwiązań materiałowych,
b) oznaczenie stolarki i ślusarki drzwiowej i okiennej,
c) Lokalizację urządzeń i przebieg instalacji: elektrycznej, teletechnicznej, c'o', wod-
kan., kanalizaĄi sanitarnej, Wentylacji i klimatyzacji,
d) Zestawienie pomieszczeń z okreŚleniem funkcji, powierzchni, rodzaju posadzek.

2.2.3 Charakterystyczne przekroje z rzędnymi i wymiarami.

2.2'4 Elewacje z pokazanymi elementami reklamovvymi, kamienicy będącej
przedmiotem inwentaryzacjiwlazz elewacjami obiektów bezpośrednio sąsiadujących.

2.2.5lnwentaryzacja zagospodarowania terenu wykonana na kopii mapy zasadniczej
w 1:500 (działki na ktorej jest zlokalizowany obiekt), bilans terenu.
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2.2.5lnwentaryzacja zagospodarowania terenu wykonana na kopii mapy zasadniczej
w 1:500 (działki na którejjest zlokalizowany obiekt), bilans terenu.

2.2.6 Doku men ta cja fotog raficzna wszystkich po m ieszcze ń i el ewa cj i.

2.2.7 Wszystkie materiały opracowane W wersji papierowej 5 ezg. format A4 oraz
zapisane w wersji elektronicznej w formatach: pdf, jpg oraz doc, dwg, xls
(edytowalne).

3. opis kryteriow, ktorymi Zamawiający będzie się kierował puy wyborze oferty wraz
z podaniem znaczenia kryteriów i sposobu oceny ofeń oraz opis sposobu obliczenia
ceny.

Zamawiający dokona wyboru najkozystniejszej oferty spośród ofert
spełn iających waru n ki postępowa n ia przy zastosowa n i u pon izszych kryteriow:
3.1 oferta z najniŻszą i z najwyŻszą ceną ulegają odrzuceniu
3.2z pozostałych ofeń zostanie wybrana ofeńa znĄniŻszą ceną

4. Termin i miejsce realizaĄi zamowienia.
Termin realizaĄi zamówienia: do 4 tygodni od dnia podpisania umowy

5, Rozstrzygnięcie postępowania i zlecenie realizacji zamówienia:
Wybor najkorzystniejszej ofeńy zostanie dokonany niezwłocznie. Po wyborze

najkorzystniejszej ofeńy ZamawiĄący zawiadomi oferentów, ktorzy złoŻyli ofeńy o
wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę i adres oferenta, którego ofertę
wybrano. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie zawarta umowa
z Wykonawcą. W przypadku odmowy wykonania umowy przez wyłonionego
Wykonawcę, dopuszcza się mozliwość zawarcia przez zamawiającego umowy z
oferentem, ktorego ofeńa została porównana i oceniona jako kolejna najbardziej
korzystna.

ZamawiĄący ma prawo do wezwania o wyjaśnienia zaoferowanej ceny oraz
zamknięcia postępowania bez podawania przyczyny i wybrania ktoĘkolwiek z ofeń.

6. Sposób przygotowania ofeń, miejsce itermin ich składania:
ofertę naleŻy złożyc w formie pisemnej do dnia 3.06.2019 do godz. 10.00 w

biurze SARP oddział Wrocław Rynek-Ratusz 25, 50-101 Wrocław, godziny otwarcia
biura w dni robocze od 9.00 do 17.00. ofertę złoŻyć w zamkniętej kopercie z
napisem: "ofeńa na wykonanie inwentaryzacji budowlanej kamienicy przy ul.

oławskiej 21 we Wrocławiu''.

7. opis warunków udziału w postępowaniu:
Zamawiający Wymaga w stosunku do Wykonawców przedstawienia w ofercie:
_ wypełnionego formularza ofeńowego zgodnie zzałącznikiem nr 1,

- odpis uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji w budownictwie w
zakresie architektonicznym lub konstrukcyjno - budowlanym oraz aktualne
zaświadczenie o przynaleŻności do właściwej okręgowej lzby Architektow lub
l nżyn ierow Budown ictwa.
ofeńa musi byó podpisana przez uprawnionych do reprezentacji pzedstawicieli
Wykonawców wymienionych W rejestze firmy lub działających na podstawie
pełnomocnictwa.
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Termin ałliązania z ofertą:30 dni od upływu terminu do składania ofert. Wszelkie
koszty związane z przygotowaniem i złoŻeniem ofeńy ponosi Wykonawca składający
ofeńę, niezaleŻnie od wyniku postępowania.

8' Sposób prowadzenia korespondencji w sprawie niniejszego postępowania:
5ARP oddział Wrocław Rynek-Ratusz 25, 50-101 Wrocław, osoba odpowiedzialna
za kontakt: P. Anna Gawlik - Kierownik Biura tel.71 34319 28 email:
biuro@sarpwroclaw.pl

9' Warunki płatności za przedmiot zamówienia: Zapłata Wynagrodzenia na rzecz
Wykonawcy dokonana będzie po odbiorze końcowym i rozliczeniu wszystkich robót,

na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT, w terminie 14 dni od daty ich
d o ręcze n i a Zamawiającem u.

Załączniki do zapytan ia ofeńowego :

- załącznik nr 1- formularz ofertowy
- załącznik nr 2 - wzór umowy
- załącznik nr 3 - klauzula obowiązku informacyjnego

Prezes SARP oddział Wrocław

IE IE
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