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Kędzierzyn-Koźle, dnia 8.12.2015 r. 

 

Zapytanie ofertowe 

 
W związku z przygotowaniami dokumentacji technicznej do projektu „Wsparcie kształcenia 

zawodowego w kluczowych dla regionu branżach”, działanie 10.4 Rozwój infrastruktury 

edukacyjnej i szkoleniowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 

na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego proszę o przedłożenie oferty na  przygotowanie dokumentacji technicznej 

planowanych robót zgodnie z opisem.  

 

1. Opis przedmiotu zamówienia 

Zadanie nr 1  

 

Pracownia mechatroniki i napędów  

Wykonanie projektu budowlanego na podstawie załączonej koncepcji (zał. nr 1) 

 

Zakres dokumentacji projektowej 

1. inwentaryzacja budowlana i instalacyjna  

2. projekt wewnętrznej instalacji elektrycznej  

3. projekt wewnętrznej instalacji teletechnicznej  

4. projekt instalacji monitoringu wewnętrznego w nawiązaniu do istniejącej  

5. projekt konstrukcyjny poszerzenia istniejących otworów drzwiowych  

6. projekt architektoniczny przebudowy pomieszczeń wraz z ich aranżacją 

 

ponadto wykonanie dla poszczególnych branż: 

1. Kosztorysu inwestorskiego  

2. Przedmiaru robót  

3. Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 

 

Przygotowanie kompletnej dokumentacji do wystąpienia o uzyskanie decyzji pozwolenia na 

budowę. 

 

Pracownia chemiczna (budynek tożsamy z pracownią mechatroniki i napędów)  

Wykonanie projektu budowlanego na podstawie załączonej koncepcji (zał. nr 2) 

 

Zakres dokumentacji projektowej 

1. inwentaryzacja budowlana i instalacyjna  

2. projekt wewnętrznej instalacji elektrycznej  

3. projekt wewnętrznej instalacji teletechnicznej  

4. projekt instalacji monitoringu wewnętrznego w nawiązaniu do istniejącej  

5. projekt konstrukcyjny poszerzenia istniejących otworów drzwiowych  

6. projekt architektoniczny przebudowy pomieszczeń wraz z ich aranżacją 
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ponadto wykonanie dla poszczególnych branż: 

1. Kosztorysu inwestorskiego  

2. Przedmiaru robót  

3. Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 

 

Przygotowanie kompletnej – uzgodnionej dokumentacji do wystąpienia o uzyskanie decyzji 

pozwolenia na budowę. 

 

Zadanie nr 2  

 

Pracownia gastronomii (budynek w strefie ochrony konserwatorskiej) 

Wykonanie projektu budowlanego na podstawie załączonej koncepcji (zał. nr 3) 

 

Zakres dokumentacji projektowej 

1. inwentaryzacja budowlana i instalacyjna  

2. projekt wewnętrznej instalacji elektrycznej  

3. projekt wewnętrznej instalacji teletechnicznej  

4. projekt instalacji sanitarnej  

5. projekt wentylacji 

6. projekt instalacji monitoringu wewnętrznego w nawiązaniu do istniejącej  

7. projekt konstrukcyjny poszerzenia istniejących otworów drzwiowych  

8. projekt architektoniczny przebudowy pomieszczeń wraz z ich aranżacją 

9. uzgodnienie projektu z rzeczoznawca do spraw sanitarnych  

 

ponadto wykonanie dla poszczególnych branż: 

1. Kosztorysu inwestorskiego  

2. Przedmiaru robót  

3. Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 

 

Przygotowanie kompletnej – uzgodnionej dokumentacji do wystąpienia o uzyskanie decyzji 

pozwolenia na budowę. 

 

Zadanie nr 3 

 

Pracownia nawigacji  (budynek w strefie ochrony konserwatorskiej) 

Wykonanie projektu budowlanego na podstawie załączonej koncepcji (zał. nr 4) 

 

Zakres dokumentacji projektowej 

1. inwentaryzacja budowlana i instalacyjna  

2. projekt wewnętrznej instalacji elektrycznej  

3. projekt zewnętrznej instalacji elektrycznej  

4. projekt instalacji odgromowej 

5. projekt wewnętrznej instalacji teletechnicznej  

6. projekt instalacji sanitarnych  

7. projekt wentylacji  

8. projekt instalacji technologicznej  
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9. instalacja monitoringu wewnętrznego  

10. projekt konstrukcyjny przebudowy wraz z orzeczeniem o stanie technicznym 

budynku  

11. projekt architektoniczny przebudowy pomieszczeń wraz z ich aranżacją 

12. uzgodnienie projektu z rzeczoznawca do spraw sanitarnych  

13. uzgodnienie projektu z rzeczoznawcą do spraw p.poż 

14. zapytanie o wymóg uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na 

realizację przedsięwzięcia 

 

ponadto wykonanie dla poszczególnych branż: 

1. Kosztorysu inwestorskiego  

2. Przedmiaru robót  

3. Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 

 

Przygotowanie kompletnej – uzgodnionej dokumentacji do wystąpienia o uzyskanie decyzji 

pozwolenia na budowę. 

 

Uwaga !!! Należy podąć cenę za łączne wykonanie 3 zadań. 

 

Wszystkie pracownie znajdują się w 3 budynkach na terenie Miasta Kędzierzyn-Koźle: 

dwóch na osiedlu Stare Miasto (Koźle), jednym na osiedlu Azoty (Kędzierzyn). 

Termin wykonania zamówienia: 60 dni od podpisania umowy. 

2. Kryteria oceny oferty 

Podczas oceny ofert pod uwagę brana będzie: 

 cena łączna całej usługi: waga 100 % 

Cena – sposób obliczenia [liczona w PLN]: Wartość kryterium zostanie wyliczona wg 

wzoru: C = (Cena najniższa/Cena badana) x 1,00 

 

3. Termin składania ofert 

Oferty proszę przesyłać na adres: Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego,  

ul. Mostowa 7 47-223 Kędzierzyn-Koźle, faksem nr 77 481 37 52, drogą mailową pod 

adresem: biuro@ckpiukk.pl lub osobiście w sekretariacie w terminie do dnia 

16.12.2015r. (środa) do godziny 12.00. 

 

4. Zakres wykluczenia 

W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienie publiczne nie może być udzielone 

podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. 

 

      5. Sposób udzielenia zamówienia i inne postanowienia 
 

mailto:biuro@ckpiukk.pl
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- Umowa pisemna z Wykonawcą; 

- Umowa nie będzie przewidywała przedłużenia terminu wykonania zamówienia; 

- Oferent/Wykonawca przyjmie warunek dotyczący dokonania przez Zamawiającego 

płatności za wykonanie przedmiotu zamówienia: płatność nastąpi po skutecznym złożeniu 

przez Zamawiającego wniosku o wydanie decyzji pozwoleń na budowę. Za skuteczne 

złożenie wniosku należy rozumieć brak wad w dokumentacji potwierdzony stosownym 

dokumentem właściwego organu administracji architektoniczno-budowlanej. 

- Zamawiający zobowiązuje się równocześnie do złożenia wniosku o wydanie decyzji  

o pozwoleniu na budowę we właściwym organie administracji architektoniczno-budowlanej 

w terminie 7 dni od daty odbioru przedmiotu zamówienia. 

- Zamówienie zostanie udzielone na podstawie analizy złożonych ofert w wyniku 

postępowania ofertowego zgodnie z art. 44 ust. 3 oraz art. 47 Ustawy z 27 sierpnia 2009r.  

o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) z uwzględnieniem 

wewnętrznego Regulaminu udzielania zamówień oraz zapisami „Wytycznych w zakresie 

kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 

Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”, MIiR,10 

kwietnia 2015r. 

                     

 

 


