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Zapytanie ofertowe nr WI.7021.1.20.2021
na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej kanalizacji deszczowej
do planowanego remontu ul. Zacisznej w Kobyłce.
ZAMAWIAJĄCY

I.

Miasto Kobyłka
ul. Wołomińska 1
05-230 Kobyłka
NIP: 125-133-23-90, REGON: 013269663,
II.

PROCEDURA ROZPATRYWANIA OFERT

Zamawiający rozpatrzy oferty w trybie zapytania ofertowego – wartość zamówienia nie przekracza
kwoty określonej w art. 2 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.).
III.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Zakres prac projektowych obejmuje:
- zaprojektowanie dwóch wpustów ulicznych i włączenie do istniejącej studni w ul. Zacisznej
od strony ul. Czarna Kawka;
- zaprojektowanie sieci kanalizacji deszczowej odwodniającej skrzyżowanie ul. Zacisznej
z ul. Jana Kochanowskiego i włączenie do istniejącej studni deszczowej
w ul. Kochanowskiego;
- zaprojektowanie sieci kanalizacji deszczowej odwadniającej ul. Zaciszną na odcinku od
posesji nr 16 do 26 (zakres uzależniony od wyliczenia zlewni z danego terenu) i włączenie do
istniejącej sieci kanalizacji deszczowej .
2. Zaleca się dokonać wizji w terenie przed złożeniem oferty jak również przed przystąpieniem
do wykonywania prac projektowych.
3. Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej kanalizacji deszczowej należy wykonać
zgodnie z uzyskanymi warunkami UM Kobyłka.
4. Wykonanie map do celów projektowych - wersja papierowa 3 egzemplarze oraz 1 egzemplarz
wersji cyfrowej wektorowej (format PDF oraz DXF).
5. Opracowanie dokumentacji geotechnicznej wraz z rozpoznaniem warunków gruntowo wodnych - 1 egz. w wersji papierowej + 1 egz. w formie elektronicznej w formacie PDF.
6. Wykonanie projektów budowlanych w 3 egz. w wersji papierowej + 1 egz. w formie
elektronicznej w formacie PDF, z uwzględnieniem wymagań zawartych w ustawie z dnia 7
lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego(Dz. U. z 2020 r. poz. 1609).
7. Opracowanie specyfikacji technicznej i odbioru robót budowlanych zgodnie z wymaganiami
rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 w sprawie szczegółowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
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robót budowlanych.
8. Opracowanie przedmiarów robót i kosztorysów inwestorskich.
9. Przygotowanie wniosku w celu uzyskania ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę lub
zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych.
10. Obowiązkiem projektanta jest uzyskanie formalnych i technicznych warunków oraz opinii
dokumentacji w zakresie sprowadzenia wód opadowych z drogi ul. Zacisznej w Kobyłce,
zatwierdzenie projektu budowlanego kanalizacji deszczowej w UM Kobyłka.
11. Dodatkowo, w razie konieczności, w zakres przedmiotu zamówienia, w ramach wynagrodzenia
ofertowego, może również wchodzić:
- wykonanie niezbędnych pomiarów i uzgodnień:
- uzyskanie wszystkich niezbędnych uzgodnień i pozwoleń.
12. Dokumentacja będąca przedmiotem zamówienia musi być zaopatrzona w:
- pisemne oświadczenie wykonawcy, że jest kompletna z punktu widzenia celu, jakiemu ma
służyć i pozwala na realizację zadania;
- niezbędne aktualne uprawnienia i zaświadczenia o przynależności do właściwego samorządu
zawodowego osób przygotowujących dokumentację będącą przedmiotem zamówienia;
- Wykonawca opracuje dokumentację w sposób umożliwiający etapowanie realizacji robót
budowlanych wg wskazań zamawiającego.
13. W cenie ofertowej wykonawca winien również uwzględnić dwukrotną aktualizację kosztorysów
inwestorskich na życzenie Zamawiającego zwłaszcza przed uruchomieniem procedury
przetargowej na wykonawstwo robót w terminie wskazanym przez zamawiającego (jednak nie
później niż trzy lata od daty odebrania przedmiotu zamówienia).
14. Pomoc merytoryczna komisji przetargowej (przesłanie odpowiedzi na zadane pytania nie
później niż w ciągu 2 dni od przesłania ich do wykonawcy drogą, jaką pytanie wpłynęło do
wykonawcy) powołanej przez Zamawiającego do przeprowadzenia przetargu na wykonawstwo
robót objętych projektami będącymi przedmiotem zamówienia
15. Zabrania się stosowania w dokumentacji będącej przedmiotem zamówienia nazw katalogowych,
nazw producenta, znaków towarowych, patentów, pochodzenia lub innych określeń
ograniczających wolna konkurencję. Wszelkie urządzenia i materiały muszą być opisane
wyłącznie przy pomocy parametrów techniczno - użytkowych.
IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Termin wykonania przedmiotu zamówienia: maksymalnie 90 dni od zlecenia.
V. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:
a) Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę;
b) Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania.
c) Oferta w szczególności powinna być:
- opatrzona pieczątką firmową,
- posiadać datę sporządzenia,
- zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP, e-maila,
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- podpisana przez wykonawcę.

VI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres:
zapytanie.ofertowe.wi@kobylka.pl do dnia 30.06.2021 r. godzina 1200. Otwarcie ofert nastąpi
dnia 30.06.2021r. o godzinie 1215 .
2. Oferty złożone po terminie oraz na innym formularzu niż załączony do niniejszego zapytania
nie będą rozpatrywane.
3. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących
treści złożonych ofert.
5. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.
VII.

OCENA OFERT

1. Kryterium oceny:
Cena oferty brutto
Termin wykonania przedmiotu zamówienia

waga kryterium:
70%
30%

2. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta z największą łączną liczbą punktów. Każda następna oferta otrzyma liczbę punktów proporcjonalnie mniejszą (z dokładnością do dwóch miejsc
po przecinku), liczoną według wzorów.

Kryterium – Cena: (C)
C = Cn / Cob * 70,00% * 100
gdzie: C - liczba punktów przyznanych w kryterium cena
Cn - najniższa oferowana cena brutto
Cob - cena brutto w ofercie badanej
Cenę należy podać w złotówkach do dwóch miejsc po przecinku.

Kryterium – Termin wykonania przedmiotu umowy (T)
Wykonawca może zaoferować krótszy termin wykonania przedmiotu umowy niż 90 dni,
wówczas w ofercie wskaże liczbę dni wykonania przedmiotu umowy.
Punkty zostaną przyznawane wykonawcy w następujący sposób:
90 dni (maksimum) – 0 pkt
85 dni – 10 pkt
80 dni – 20 pkt
75 dni - 30 pkt
Nie wpisanie nic w miejsce formularza ofertowego dotyczące oferowanej ilości dni lub
zaznaczenie więcej niż jednej opcji równoznaczne będzie z oferowaniem 90 dni wykonania
przedmiotu umowy, a oferta ta otrzyma 0 pkt w tym kryterium.
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3. Łączna liczba punktów zostanie wyliczona na podstawie wzoru:
P=C+T
gdzie:
P

łączna liczba punktów badanej oferty

C, T

punktacja badanej oferty w danym kryterium

Zamawiający dopuszcza zwiększenie przedmiotu zamówienia do 50% wartości umowy.
VIII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie przesłane e-mailem na adres uczestników
postępowania.
IX. INFORMACJE DODATKOWE
Zamawiający może unieważnić zapytanie ofertowe nr WI.7021.1.20.2021 bez podawania przyczyn.
X. WARUNKI PŁATNOŚCI
Wynagrodzenie wypłacone zostanie po przedłożeniu kompletnej dokumentacji oraz uzyskanego
ostatecznego zgłoszenia możliwości wykonania robót.
Wynagrodzenie za wykonanie usługi płatne jest przelewem z rachunku Zamawiającego na konto
Wykonawcy, do 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT za wykonaną pracę.
XI. ZAŁĄCZNIKI
Zał. Nr 1 Wzór formularza ofertowego
Zał. Nr 2 RODO

XII. OSOBY DO KONTAKTU ZE STRONY ZAMAWIAJĄCEGO
Urszula Kusiak
Magdalena Wachłaczenko

tel. 22-760-70-26
tel. 22-760-70-30

