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Starachowice, dnia 11.05.2018 r. 

 

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY 

 

1. ZAMAWIAJĄCY: 

MUZEUM PRZYRODY I TECHNIKI EKOMUZEUM 

IM. JANA PAZDURA W STARACHOWICACH 

Ul. Wielkopiecowa 1, 27-200 Starachowice 

 

zaprasza do złożenia oferty na  

„Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy 
parkingu przy Muzeum Przyrody i Techniki w Starachowicach.”  

 

2. INFORMACJE NIEZBĘDNE DO PRZYGOTOWANIA I ZŁOŻENIA OFERTY: 

1) opis przedmiotu zamówienia:  

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wykonaniu dokumentacji budowlanej 

przebudowy budowy parkingu przy wejściu głównym do Muzeum Przyrody i Techniki 

Ekomuzeum im. Jana Pazdura w Starachowicach, od ul. Piłsudskiego.  

Zamówienie obejmuje swoim zakresem następujące zadania:. 

a. Wykonanie Inwentaryzacji. 

b. Wykonanie Projektów Budowlanych (na potrzeby uzyskania pozwolenia na budowę i 

pozwolenia konserwatorskiego) 

c. Wykonanie Projektów  Wykonawczych i Warsztatowych. 

d. Wykonanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

(STWiOR). 

e. Wykonanie Przedmiarów i Kosztorysów. 

f. Wykonanie wszelkich ekspertyz, pomiarów niezbędnych do wykonania projektów i 

STWiOR. 

g. Uzyskanie wszelkich pozwoleń i decyzji administracyjnych niezbędnych do wykonania 

projektów i STWiOR oraz rozpoczęcia budowy.  

h. Nadzór autorski. 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do niniejszego 

zaproszenie: „Specyfikacja zamówienia”. 

2) terminy wykonania zamówienia: 

3 miesiące od daty podpisania umowy. 
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3) informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz 

przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych 

do porozumiewania się z wykonawcami: 

 Zamawiający będzie porozumiewał się z wykonawcami za pośrednictwem poczty 

elektronicznej i telefonicznie. Osobą uprawnioną do kontaktu jest Marek Żelazko, 

mpt@ekomuzeum.pl, tel. 41275 40 83, kom. 783 730 089.  

 

4) termin związania ofertą: 

30 dni.  

5) opis sposobu przygotowywania ofert:  

Wykonawca złoży ofertę w formie pisemnej zgodnie z treścią formularza ofertowego – 

załącznik nr 4. Oferty powinny być składane w zaklejonych kopertach opatrzonych napisem: 

„OFERTA na: Wykonanie projektu budowlanego rurociągu technologicznego w XIX 

wiecznym zakładzie wielkopiecowym”. 

 

6) miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert: 

 Muzeum Przyrody i Techniki Ekomuzeum im. Jana Pazdura w Starachowicach, ul. 

Wielkopiecowa 1, 27-200 Starachowice, budynek biura I piętro, Dział zamówień publicznych 

i administracji w terminie do 23.05.2018 r. do godziny 13:00. 

 

7) opis sposobu obliczenia ceny:  

Wykonawca zobowiązany jest ująć w cenie oferty wszelkie elementy wymagane w 

Zaproszeniu do złożenia oferty i załącznikach, pozwalające na prawidłowe pod względem 

technicznym wykonanie zamówienia. Cena podana na ofercie ma charakter ryczałtowy w 

rozumieniu Kodeksu cywilnego.  

Cena oferty ma stanowić sumę cen oferowanych za poszczególne części zamówienia. 

Wykonawca poda wynagrodzenie za przeniesienia praw autorskich jako procent wartości 

całkowitego wynagrodzenia poszczególnych części zamówienia i całości zamówienia.. 

Ceny należy podawać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, przy czym końcówki 

poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza. 

Cena oferty winna być wyrażona w złotych polskich. 

 

8) opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z 

podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert: 

 Cena 100% 
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9) informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w 

celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego:  

a. Wykonawca zobowiązany będzie podpisać umowę w miejscu i czasie wskazanym przez 

Zamawiającego. Wykonawca zostanie powiadomiony o terminie i miejscu podpisania 

umowy z co najmniej 3 dniowym wyprzedzeniem. 

b. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania 

przyczyny. 

c. Zamawiający dopuszcza możliwość prowadzenia negocjacji z Wykonawcą, którego 

oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.  

 

10) zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia 

publicznego na warunkach określonych w Istotnych postanowieniach umowy 

stanowiących załącznik nr 2 

 

11) Wykaz załączników. 

(1) Specyfikacja zamówienia. 

(2) Istotne postanowienia umowy. 

(3) Formularz ofertowy. 

 

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone zgodnie z regulaminem udzielania zamówień 

o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty, o której mowa w art. 4 pkt 8 

ustawy - Prawo zamówień publicznych, udostępnionym na stronie internetowej www.e-

bip.org.pl/ekomuzeum/ oraz przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 

16, poz. 93, z późn. zm.). 

 

….…………………………………………… 
Data i podpis kierownika zamawiającego 


