
                                                                        Szczecinek 23.08.2018 r. 

 

 

Zapytanie ofertowe 

 
Komunalne Centrum Usług Wspólnych w Szczecinku zaprasza do złożenia oferty cenowej na 

wykonanie dokumentacji projektowej wykonawczej na kompleksowy remont pomieszczeń WC w 

Szkole Podstawowej Nr 4 im. Armii Krajowej w Szczecinku przy ul. Jasnej 2. 

 

1. Dokumentacja powinna zawierać: 

 

1.1. Projekt wykonawczy wykonany we wszystkich branżach, zawierający wszelkie szczegóły i 

rozwiązania niezbędne dla realizacji zamówienia, zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego oraz 

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2013 poz. 1129 ze zm.), wraz z wszelkimi uzgodnieniami i decyzjami 

niezbędnymi do rozpoczęcia realizacji robót budowlanych ( w tym zgłoszenia robót budowlanych lub 

pozwolenia na budowę) /oryginał/ - 4 egzemplarze w wersji papierowej; 

1.2. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót wykonane zgodnie z Rozporządzeniem 

Ministra Infrastruktury z 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 

projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-

użytkowego (Dz. U. 2013 poz. 1129 ze zm.) /oryginał/ - 2 egzemplarze w wersji papierowej; 

1.3. Kosztorys inwestorski szczegółowy we wszystkich branżach, z wydzieleniem kosztów 

dotyczących wyposażenia oraz z podziałem na poszczególne łazienki, wykonany zgodnie z Rozporządzeniem 

Ministra Infrastruktury z 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu 

inwestorskiego, (Dz. U. z 2004r., Nr 130, poz. 1389) – kosztorys musi być aktualny na dzień przekazania 

kompletu dokumentacji dla Zamawiającego - /oryginał/ - 2 egzemplarze w wersji papierowej; 

1.4. Przedmiar robót, wykonany zgodnie z wiedzą techniczną, normami i obowiązującymi przepisami 

technicznymi - /oryginał/ - 2 egzemplarze w wersji papierowej; 

 

2. Całość dokumentacji projektowej należy przekazać inwestorowi w wersji elektronicznej – 1 szt. Na płycie 

CD. Pliki tekstowe i graficzne należy zapisać w formacie *.dwg, *.rds, *.docx, *.pdf. 

3. Wykonawca jest zobowiązany do uzgodnienia zakresu projektu z zamawiającym. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do pełnienia nieodpłatnie nadzoru autorskiego nad projektem w czasie realizacji 

Inwestycji. 

5. W ramach zamówienia wykonawca powinien uzyskać wszelkie niezbędne pozwolenia, decyzje, uzgodnienia, 

niezbędne do rozpoczęcia realizacji robót budowlanych, wraz z wszelkimi decyzjami niezbędnymi do 

rozpoczęcia realizacji robót budowlanych ( w tym zgłoszenie robót budowlanych lub pozwolenie na budowę) na 

podstawie upoważnienia udzielanego przez inwestora. 

6. Termin wykonania dokumentacji projektowej wraz ze zgłoszeniem robót lub uzyskaniem pozwolenia na 

budowę: 3 miesiące od dnia podpisania umowy. 

7.  Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 600-854-982, osoba do kontaktu: Tomasz Pałka. 

 

 

Oferty sporządzone na formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego pisma należy 

dostarczyć do KCUW w Szczecinku przy ul. 1 maja 2, Sekretariat w terminie do 7.09.2018r. do godz. 12:00, w 

kopercie opisanej jako: „DOKUMENTACJA PROJEKTOWA – REMONT ŁAZIENEK W SP NR 4 W 

SZCZECINKU” 

 

 



Załącznik nr 1 

 

 

FORMULARZ OFERTOWY 

 

 

 

1. Dane dotyczące oferenta: 

 

Nazwa……………………………………………………………………………………….…

……………………………………………………………………………………………….…

…………………………………………………………………………………………………. 

Adres……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………..…

…………………………………………………………………………………………………. 

Nr tel. ………………………………………………………………………………………….. 

Nr NIP ……………………………………………………………………………………….… 

Nr REGON …………………………………………………………………………………..... 

 

2. Zobowiązania oferenta: 

 
Zobowiązuję się wykonać dokumentację projektową  wykonawczą na kompleksowy remont 

pomieszczeń WC w Szkole Podstawowej Nr 4 im. Armii Krajowej w Szczecinku przy ul. Jasnej 2, 

zgodnie z zapytaniem ofertowym z dnia 23.08.2018r., za cenę: 

 

 

………………………………………………………….. zł brutto 

 

Powyższa cena zawiera podatek VAT. Zaoferowana cena jest ceną ryczałtową. 

 

 

 

……………………….  ………………………  ………………………… 

           (miejscowość)   (dnia)    (podpis) 

 


