
Jastrowie 24.02.2014 

Rl. 271.2.2014 

Z A P Y T A N I E   O F E R T O W E 

Zapraszamy do złoŜenia swoich ofert w zakresie kosztów opracowania dokumentacji 
projektowej na wykonanie klimatyzacji i wentylacji w budynkach administracyjnych Urzędu Gminy     
i Miasta Jastrowie. 

1) Dokumentacja projektowa na budynek usytuowany przy ul. śymierskiego 79, 64-915 Jastrowie 
2) Dokumentacja projektowa na budynek usytuowany przy ul. śymierskiego 79, 64-915 Jastrowie 
    ( Referat Finansowy ) 
 
WPROWADZENIE 
 
1. Do postępowania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”. Zamówienie 
poniŜej 14 tyś. EURO netto będzie udzielone zgodnie z zasadą konkurencyjności i równego 
traktowania. Zapytanie kierowane jest do potencjalnych Oferentów oraz zostaje umieszczone na 
stronie Zamawiającego www.jastrowie.pl  w celu wybrania najkorzystniejszej oferty.  

 
Opracowania dokumentacji powinny zawierać: 

1. Inwentaryzacja dla potrzeb projektowych       - 2 egz. 
2. Koncepcja uzgodniona z uŜytkownikiem - 2 egz. 
3.Projekt budowlany    - 2 egz. 
4. Projekt wykonawczy    - 2 egz. 
5. Kosztorys inwestorski    - 2 egz. 
6. Kosztorys ofertowy    - 2 egz. 
7. Przedmiar robót     - 2 egz. 
8. Szczegółową specyfikę techniczną  - 2 egz. 
 
Opracowanie powinno być zgodne z aktualnie obowiązującymi  przepisami oraz posiadać komplet 
niezbędnych uzgodnień i opinii.  
 
Opracowanie powinno być zgodne równieŜ z:  

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uŜytkowego. 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod     
i podstaw sporządzenia kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac 
projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-
uŜytkowym.                                                                                                                                                                  
 
 Zapytanie obejmuje zakres obowiązków projektanta przewidziany w art. 20 ustawy Prawo 
Budowlane. Oferta powinna obejmować koszty pełnienia nadzoru autorskiego na czas realizacji 
inwestycji i w okresie tj. 36 miesięcy.     
 



Zapytanie obejmuje pomieszczenia wymienione w załączonym wykazie. 
 
Proponuję aby ofert przygotować w formie poniŜszej tabeli. 
Lp. 
 

Obiekt Projekt instalacji klimatyzacji 
zł. brutto 

Projekt instalacji elektrycznej 
zł. brutto 

1 Budynek przy ul. śymierskiego 79 
 

  

2 Budynek przy ul. śymierskiego 79 
(Referat finansowy) 

  

       
 
Oferty naleŜy przesłać do dnia 05.03.2014 r. na adres: e-mail: zamowienia@jastrowie.pl 
Dodatkowych informacji udziela: Eugeniusz Łyczywek tel. 67 265 72 33 
 
Zamawiający moŜe zamknąć postępowanie bez dokonania wyboru, jeŜeli: 

Cena oferty będzie raŜąco odbiegać od stawek rynkowych 
Cena najkorzystniejszej oferty przewyŜsza kwotę, którą Zamawiający moŜe przeznaczyć na 
sfinansowanie zamówienia 
Nie złoŜono Ŝadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu 
 
W załączeniu wykaz pomieszczeń,  w których planuje się klimatyzację i wentylację. 
 
Budynek Urzędu Gminy i Miasta Jastrowie połoŜony w Jastrowiu przy ulicy śymierskiego 79 
(klimatyzacja ,wentylacja) 
 
 - parter pok. Nr 1, 2, 3, 4,5 
 
 - I piętro pok. Nr 12, 12a, 12b,13,13a,14 
 
Budynek Urzędu Gminy i Miasta Jastrowie przy ulicy śymierskiego  79 ( Referat finansowy - 
klimatyzacja) 
 - parter pok. Nr  1,2,3,4,5 
 
 

 

  


