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Zaproszenie do złożenia oferty.

 Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe SP ZOZ w Lublinie ul. Spadochroniarzy 8 zaprasza do 
złożenia oferty na opracowanie projektu budowlanego na budowę parkingu krytego lekką wiatą 
na słupach metalowych dla pięciu ambulansów systemowych, usytuowanego na nieruchomości 
Województwa Lubelskiego – działce nr 63/2 o pow. 0,2470 ha położonej  w Lublinie przy 
ul. Spadochroniarzy 8, której użytkownikiem jest Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe SP ZOZ 
w Lublinie.
Powyższą  dokumentację projektowo-kosztorysową należy sporządzić:
1. w zakresie projektu budowlanego i wykonawczego we wszystkich branżach,
2. w wersji papierowej po 5 egz. dla każdego dokumentu i w wersji elektronicznej na płycie CD,
3. dokonać niezbędnych uzgodnień i uzyskać stosowne pozwolenia,

1. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej  polega na wykonaniu jej  w dwóch wersjach:
     - pisemnej i elektronicznej, w postaci:
     - Projekt budowlany,
     - Kosztorys inwestorski w wersji pełnej i uproszczonej, 
     - Przedmiary/oferta cenowa w wersji pełnej i uproszczonej,
     - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót,
    zgodnie z załączonymi rysunkami: 
   1) mapa sytuacyjna-wysokościowa istniejącego terenu w skali 1 : 500,
   2) rzut miejsca planowanej inwestycji z naniesionym rysunkiem projektowanego parkingu.
1.1. Wizję lokalną obiektu dla którego zostanie opracowana dokumentacja projektowa może 
       przeprowadzić Wykonawca po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu z Zamawiającym.
1.2. Zamawiający zobowiązuje się przekazać niezbędne dokumenty wymagane Prawem budowlanym 
       do sporządzenia dokumentacji projektowo-kosztorysowej,
2. Termin realizacji zamówienia: 30 dni od daty przyjęcia zlecenia.
3. Okres gwarancji: Nie mniejszy niż  24 m-ce od daty odbioru przedmiotu zamówienia.  
4. Warunki płatności: Przelewem w terminie do 14 dni od daty prawidłowo wystawionej
                                   faktury i podpisanego protokółu zdawczo-odbiorczego.
5. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Tadeusz Rakowicz tel. 81 – 536-76-60,
    pok. Nr 217,
6. Miejsce i termin złożenia oferty : Siedziba Zamawiającego, ul. Spadochroniarzy 8,  
    20-043 Lublin, Ofertę w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Oferta na sporządzenie dokumentacji
    projektowej” należy złożyć do dnia 15.11.2013 r. do godz. 12:00 w siedzibie Zamawiającego 
    w Lublinie ul. Spadochroniarzy 8,  pok. 222. Otwarcie nastąpi w dniu 15.11.2013 r. do godz. 12:10
7. Ofertę należy przygotować w języku polskim: Tak,
8. Termin związania ofertą 30 dni od daty otwarcia ofert,
9. Kryterium oceny ofert – 100 % cena,
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10. Oferta winna zawierać co najmniej:
1) Nazwę i adres wykonawcy,
2) NIP,
3) REGON,
4) Telefon kontaktowy, faks, adres e-mail. 

      5) Termin realizacji zamówienia,
      6) Okres gwarancji,
      7) Oświadczenie Wykonawcy, iż zapoznał się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnosi
            do niego zastrzeżeń:
      8) Oświadczenie Wykonawcy, że jest związany ofertą przez okres 30 dni,
      9) Wyrażenie zgody na warunki płatności określone w zaproszeniu do złożenia oferty.
    10) Odpis z KRS lub CEIDG RP.
11. Ofertę należy przygotować na poniższym formularzu – zał. nr 1.

Załączniki:
1. zapytanie cenowe  – zał. nr 1,
2. projekt umowy – zał. nr 2.

….................................................
Kierownik komórki wnioskującej  

 ZATWIERDZIŁ

…........................
   Dyrektor
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