
 
 

Węgliniec dnia 22.02.2010r. 
01/2010 
         ( nr  postępowania) 

 
   
 
 
 

Dyrektor Przedszkola Publicznego im. Św. Mikołaja  
z siedzibą w WĘGLI ŃCU przy ul. Kościuszki 26 

TEL. 075-7712034 
Fax 075- 75-7712034  

Na podstawie art. 4, pkt. 8 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych 
 

ZAPRASZA  
 

Do złoŜenia oferty na zadanie pn. :  
Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy przedszkola miejskiego im. Świętego 

Mikołaja w W ęglińcu przy ul Kościuszki dz. nr 165/2, 165/4.  
 

1. Opis sposobu przygotowania oferty; 
 Ofertę naleŜy sporządzić na formularzu załączonym do niniejszego zaproszenia. 
 Ofertę naleŜy złoŜyć w siedzibie zamawiającego na piśmie. Istnieje moŜliwość 
przekazania oferty faksem na nr  75-7712034 lub pocztą elektroniczną na adres 
mppwegliniec@interia.pl 
 Ceny podane w ofercie mają być wyraŜone liczbowo i słownie, 
 Oferta ma być napisana w języku polskim, czytelną i trwałą techniką 
 Oferta ma obejmować całość zamówienia.  
 

2. Opis przedmiotu zamówienia: 
Przedmiotem  zamówienia jest: 
Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy budynku przedszkola miejskiego im. 
Św. Mikołaja w Węglińcu zakres rozbudowy obejmuje: 
1. rozbudowę budynku w parterze o sale ogólną  o powierzchni około 60m2 wraz z 

szatnią dla 70 dzieci i sanitariatem oraz komunikacją. 
2. rozbudowę na piętrze o salę dla starszaków dla około 25 osób wraz z sanitariatami 

oraz pokój nauczycielski i komunikację. 
3. adaptację istniejących pomieszczeń do rozbudowywanej funkcji. 
 
Dokumentacja projektowa obejmuje: 
1. wykonanie koncepcji do akceptacji przez Zamawiającego 
2. Wykonanie projektu architektoniczno-budowlanego oraz wykonawczego rozbudowy 

w oparciu o zaakceptowana koncepcje wraz z uzgodnieniami oraz pozwoleniem na 
budowę. 

3. Wykonanie kosztorysu inwestorskiego oraz specyfikacji technicznej wykonania i 
odbioru robót, z uwzględnieniem etapowania robót uzgodnionego z Zamawiającym.    

4. Do wglądu u zamawiającego dokumentacja budynku istniejącego oraz mapa 
sytuacyjno wysokościowa z lokalizacją obiektu. 



 
3. Wymagany czas/termin realizacji zamówienia:  

od  15.03.2010r. do  30.07.2010r. 
4. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium: 100% cena. 

 Zamawiający nie dopuszcza dzielenia przedmiotu zamówienia na poszczególne zadania. 
5. Oferta ma zawierać: 
      5.1. Formularz oferty stanowiący załącznik nr 1 do zaproszenia ofertowego. 

 
6. Opis sposobu obliczenia ceny w składanej ofercie: 

6.1.  Cena powinna być wyraŜona jako procent od ceny ryczałtowej brutto  
inwestycji wyłonionej podczas przetargu. 

6.2.  Cena podana w ofercie powinna być ceną  brutto. 
6.3.  Cena powinna być podana dla kaŜdej z dróg osobno. 

 
7.Miejsce i termin złoŜenia oferty: 
7.1 Ofertę naleŜy złoŜyć w siedzibie Zamawiającego, w terminie  do dnia    

 12.03.2010r, do godz. 14,00. 
7.2 oferta otrzymana przez zamawiającego po terminie podanym w pkt. 7.1. nie będzie 
rozpatrywana 
7.3 Wykonawca moŜe wprowadzić zmiany lub wycofać złoŜoną  przez siebie ofertę 
przed terminem upływu jej składania. 
 
8. Osobami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami są: 
Regina Śmigielska  tel. 757712034 

 
 
 
 
 

…………………………………… 
(podpis pracownika merytorycznego)  

 
 

Załączniki: 
1. Formularz oferty 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


