Jelenia Góra, dnia 10.10.2017 r.
.
Zapytanie ofertowe
Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Jeleniej Górze zwraca się z
zapytaniem ofertowym w sprawie wykonania następującego zamówienia:
1. Przedmiot zamówienia:
a) Wykonanie programu prac konserwatorskich i uzyskanie wytycznych konserwatora
zabytków wraz z dokumentacją techniczną i kosztorysem niżej opisanych elementów
budynku wpisanego do rejestru zabytków (zdjęcia w załączeniu);
- renowacja dwóch kul osadzonych na postumentach dekorowanych girlandami,
- renowacja dwóch dekoracji wieńczącej ryzolit – głowa mężczyzny (Hermes),
- zabezpieczenie od strony południowej wszystkich zewnętrznych parapetów przed
działaniem warunków atmosferycznych,
- renowacja balustrady ażurowej i dwóch pełnych po bokach na IV kondygnacji
budynku.
b) Wykonanie opinii technicznej stanu zachowania obiektu potwierdzonej przez
konserwatora zabytków w zakresie opisanym w ppkt a).
2. Termin realizacji*: 15 grudnia 2017 r.
3. Opis budynku.
Budynek KARR S.A. wybudowany został w 1905 r. i jest wpisany do rejestru
zabytków pod nr 78/A/02, umieszczony na skarpie pomiędzy ulicami Kilińskiego
i 1-go Maja, nr dz. 32/2.
4. Istotne warunki zamówienia:
Zamawiający będzie realizował przedmiot zamówienia, zgodnie z
następującymi warunkami:
Projekt budowlany należy sporządzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2012 r. (Dz.U.z 2012r. poz. 462) w sprawie
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego. Projekt budowlany powinien
zawierać ponadto:
1) Całość robót niezbędnych a wynikających z funkcji i potrzeb. Projekt musi być
skoordynowany technicznie i uzgodniony między branżami z klauzulą o kompletności
dokumentacji projektowej z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.
2) Projekt wykonawczy należy wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. (Dz.U. z 2013r. poz. 1129) w sprawie

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego.
3) Wykonanie kosztorysu inwestorskiego oraz uzyskanie niezbędnych pozwoleń
potrzebnych do wykonania inwestycji ze szczególnym uwzględnieniem pozwolenia
wojewódzkiego konserwatora zabytków zgodnie art. 36 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia
23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz.
1568 z późn. zm.).
4) Wersję elektroniczną dokumentacji projektowej w formatach PDF i edytowanych
w programach wyjściowych.
5) Potwierdzone kopie uprawnień projektantów sprawdzających oraz aktualne
zaświadczenia o przynależności do izby budowlanej.
5. Kryterium wyboru oferty:
1) Kryterium wyboru oferty jest najniższa cena.
2) Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnienia treści złożonych przez
nich ofert.
3) Cena oferty winna obejmować wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu
Zamówienia.
6. Sposób przygotowania oferty:
Wypełniony w języku polskim formularz „Oferta Wykonawcy”, według wzoru
określonego w załączniku do niniejszego zapytania ofertowego, należy złożyć
w sekretariacie Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A., (adres: ul. 1 Maja
27, 58-500 Jelenia Góra) lub przesłać na nr faksu 075 75 22 794 lub drogą mailową
na adres biuro@karr.pl , do dnia 17 października 2017 r. do godz. 14.00 .
Osoba do Kontaktu: Zbigniew Sawicki tel. 666 892 773.
7. Zastrzega się, że niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania do
udzielenia zamówienia.
8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

nieudzielania odpowiedzi oferentom, których oferta nie zostanie uznana
za najkorzystniejszą,

zawarcia umowy tylko z wybranym oferentem,

nierozpatrywania ofert otrzymanych po terminie,

negocjacji z Wykonawcą w sytuacji, gdy zostanie złożona jedna oferta,
która będzie odbiegać od założeń budżetowych projektu,

zmiany terminu realizacji zamówienia,

unieważnienia niniejszego zapytania bez podania przyczyny.
W załączeniu:
- zdjęcia elementów budynku przeznaczonych do konserwacji,
- wzór oferty Wykonawcy
* - jeżeli występuje potrzeba określenia terminu

1. Głowa Hermesa szt. 2

2.

Kule osadzone na postumentach dekorowanych girlandami szt. 2

3. Parapety zewnętrzne okien po stronie południowej

4. Balustrada ażurowa i dwóch pełnych po bokach na IV kondygnacji.

Jelenia Góra, dnia…………..

Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
ul. 1 Maja 27
58-500 Jelenia Góra
Oferta Wykonawcy
w związku z zapytaniem ofertowym Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Jeleniej
Górze z dnia 10.10.2017 r.
Nazwa Wykonawcy:
.......................................................................................................................................
Adres/siedziba Wykonawcy:
….................................................................................................................................................
Telefon, fax., e-mail Wykonawcy:
…................................................................................................................................................
Cena
Lp.

Przedmiot zamówienia

Netto

Vat

Brutto

Uwagi

Ponadto niżej podpisany(i) oświadczam(y), że:









zawarte w ofercie ceny zawierają wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia, zgodnie
z wymogami zapytania ofertowego i są cenami ostatecznymi,
zapoznałem(liśmy) się z treścią zapytania, nie wnosimy do niego zastrzeżeń, uzyskaliśmy
konieczne informacje potrzebne do przygotowania oferty,
oferowane produkty odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego,
posiadam(y) uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy
prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
posiadam(y) wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym oraz
osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
znajduję(my) się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie niniejszego
zamówienia,
uważamy(y) się za związanych niniejszą ofertą na czas 30 dni,
na każde żądanie Zamawiającego dostarczymy niezwłocznie odpowiednie dokumenty
potwierdzające prawdziwość każdej z kwestii zawartych w ofercie, wszystkie informacje są
zgodne z prawdą.

…………........................................................
(podpis Wykonawcy lub osoby uprawnionej)

