ZAPYTANIE OFERTOWE
I. Tryb udzielenia zamówienia
Niniejsze zapytanie skierowane do wykonawców w celu dokonania analizy rynku niezbędnej do
oszacowania wartości zamówienia. W przypadku złożonych ofert nie przekraczających wartości
30.000 euro Zamawiający na tej podstawie może dokonać wyboru wykonawcy.
II. Zamawiający
Krajowa Szkoła Administracji Publicznej
im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego
ul. Wawelska 56
00-922 Warszawa
www.ksap.gov.pl
III. Opis przedmiotu zamówienia
Zamówienie zostało podzielone na dwie części, Wykonawca może złożyć ofertę cenową na
część pierwszą lub drugą lub na obie części.
1. Część I – projekty branżowe.
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektów branżowych (sanitarnych i elektrycznych)
budynkach Krajowej Szkoły Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Lecha Kaczyńskiego:
1.1 Dla budynku Kolegium,
- instalacji C.O, C.W, WOD-KAN,
- węzła cieplnego zasilanego przez Veolia,
- wentylacji,
- instalacji elektrycznej
1.2 Dla budynku szkoły,
- instalacji C.O, C.W, WOD-KAN,
- kotłowni zasilanej gazem ziemnym,
- instalacji elektrycznej.
2. Część II – projekt wymiany okien
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektu wymiany okien w budynku szkoły wraz z
ustaleniami Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków:
3.

Wykonawca przyjmując zamówienie zobowiązuje się do:
3.1 Wykonania projektów zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa
budowlanego, normami i ogólnie przyjętymi zasadami sztuki budowlanej. Należy je
wykonać w 3 egz. w formie papierowej oraz w wersji elektronicznej – format PDF lub
JPG);
3.2 Przekazania Zamawiającemu autorskich praw majątkowych do projektów powstałych
w ramach realizacji usługi;

Warunkiem złożenia oferty jest wizja lokalna w budynku Zamawiającego, która
odbędzie się w dniu 2 sierpnia 2019 r. o godzinie 10:00 w siedzibie zamawiającego
pod adresem ul. Wawelska 56, 00-922 Warszawa
Odbiór prac nastąpi na podstawie protokołu odbioru podpisanego przez Zamawiającego
i Wykonawcę. Dokumentacja powinna spełniać wymagania zawarte w Rozporządzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej.
IV. Termin wykonania zamówienia
90 dni od dnia zawarcia umowy.
V. Wymagania w stosunku do Wykonawcy
Wykonawca musi posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponować potencjałem
technicznym i osobami zdolnymi do wykonania usługi.
VI. Zawartość oferty
a. Wypełniony formularz ofertowy (załącznik nr 1).
b. Wykonawca za wykonanie zamówienia poda cenę brutto (netto + podatek VAT), która
będzie służyła do porównania i wyboru najkorzystniejszej ofert.
c. Cena określona w formularzu ofertowym musi zawierać wszystkie koszty związane
z realizacją przedmiotu zamówienia.
d. Kopia aktualnych uprawnień projektowych i przynależności do Okręgowej Izby
Inżynierów Budownictwa
VII. Płatności
a. Płatność po zakończeniu usługi i dostarczeniu niezbędnej dokumentacji.
b. Rozliczenie nastąpi przelewem na konto wskazane na fakturze w ciągu 30 dni od dnia
otrzymania prawidłowo wystawionej faktury przez Wykonawcę.
VIII. Miejsce oraz termin składania ofert
Oferta musi być dostarczona do Kancelarii zamawiającego pok. nr 24:
w zamkniętej kopercie z dopiskiem:
„Oferta na wykonanie projektów branżowych ( sanitarnych i elektrycznych)oraz wymiana
okien w budynkach Krajowej Szkoły Administracji Publicznej im. Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego.
Nie otwierać przed dniem 26 sierpnia 2019 roku godzina 10:15”.
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26 sierpnia 2019 r. do godz. 10:00, jedną z możliwych
dróg:
a) poprzez kuriera (decyduje data i godzina dostarczenia przesyłki kurierskiej)
b) pocztą
c) dostarczona osobiście,
Oferty złożone po terminie wskazanym powyżej nie będą rozpatrywane.

IX. Zmiana lub wycofanie oferty
Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem,
że nastąpi to przed wyznaczonym przez Zamawiającego terminem składania ofert.
X. Termin związania ofertą
Wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu do składania ofert.
XI. Kryteria wyboru oferty
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający kierować się będzie; kryterium cena - 100%
XII. Dane kontaktowe
Paweł Jedliński
Tel. 22 60 80 174, 609 442 976
pawel.jedlinski@ksap.gov.pl
XIII. Informacje dodatkowe
a. Zamawiający zastrzega sobie prawo zakończenia postępowania w każdym czasie bez
wyboru którejkolwiek z ofert i bez podania przyczyny takiej decyzji.
b. Zamawiający skontaktuje się z wybranym Wykonawcą i poinformuje drogą mailową
o wyborze najkorzystniejszej oferty. Brak odpowiedzi ze strony Zamawiającego oznacza
nienawiązanie współpracy, a Wykonawca składający ofertę nie może rościć praw do
realizacji zlecenia wynikającego z przedmiotowego zapytania ofertowego.
c. Z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana umowa.

