
ZaLycznik do o glo szenia

FORMULARZ OFERTOWY
na opracowanie projektu technicznego wruzz kosztorysem na budowg trzech odrgbnych
kotlowni gazowych z prryl4czami gazowymi w Domu Pomocy Spolecznej w obiektach
Zespolu Palacowo-Parkowego w Kocku

(zadanie o wartoSci szacunkowej ponizej r6wnowartoSci 30.000 euro)

Zamawiajqcy

Powiat Lubartowski
Dom Pomocy Spolecznej

im. M. Rataja
ul. T. Ko5ciuszki,21-150 Kock

NIP 714-18 -91-281
Wykonawca:

(nanna i adres)

1) W nawi4zaniu do ogloszeniazdniaOl.03.20l9 r. na opracowanie ww. projektu

oferujg/jemy*) wykonanie przedmiotu zam6wienia za ceng:

- netto w kwocie: .... zl;

- podatek VAT . .....% w kwocie: ..........21;

- brutto w kwocie: ...... zlz

slownie: .....21
brutto)

Powyisza cena obejmuje ws4ystkie skladniki kosztowe zamdwienia.

2)Przedmiot zam6wieniazrealizujQ/my* w terminie do dnia ....2019 r.

3) W za\4czeniu przedkladam/my* ) nastgpuj 4ce kopie dokument6w w zakresie :

- uprawnieri projektowych,
- przynale2noSci do Okrggowej lzby In2ynier6w Budownictwa,
- referencji od innych zamawiaj4cych.

MiejscowoS6, data:

Podpis:
(imig i nazwisko wykonawcy lub upowa2nionej osoby)

*) - niepotrzebne skreSli6



Ogloszenie na opracowanie projektu technicznego wrazz kosztorysem na budowg trzech
odrgbnych kotlowni gazowych z prrylqczami gazowymi w Domu Pomocy Spolecznej
w obiektach Zespolu Palocowo-Parkowego w Kocku.

(zadanie o wartoSci szacunkowej poniZej r6wnowarto6ci 30.000 euro)

W celu budowy trzechkotlowni gazowych wrazzprzyl4czeniami gazowymi w Domu Pomocy
Spolecznej w obiektach Zespolu Palacowo-Parkowego w Kocku, oraz oszacowania wartoSci
wykonania planowanego zadania inwestycyjnego zwracam sig do Wykonawc6w, o przeslanie
oferty na wykonanie dokumentacj i proj ektowo -ko sztorysowej .

| . Szczegoly doty czyce przedmiotu zam6wienia.

1) Nazwa zam6wienia: ,,Wykonanie projektu technicznego wrtv z kosztorysem budowy
trzech kotlowni gazowych z przyl4czarni gazowymi Domu Pomocy Spolecznej
w obiektach Zespolu Palacowo-Parkowego w Kocku".

2) Zam6wienie dotyczy Domu Pomocy Spolecznej w Kocku, ul. Tadeusza KoSciuszki 1,

2l-150 Kock, przedmiotowe kotlownie bgd4 umieszczone w trzech budynkach A,B,C
znajduj4cych sig nadzialcenr 577:
- budynek A: powierzcbnia zabudowy 730 m2 , powierzchnia uzytkowa 933 m2 ,

kubatura 7091 m3, budynek 2 kondygnacyjny, podpiwniczony,
- budynek B: powierzchnia zabudowy 630 m2 , powierzchnia uzytkowa 710 m2 ,

kubatura 6080 mr , budynek 2 kondygnacyjny, podpiwniczony,
- budynek C: powierzchnia zabudowy 407 m2, powierzchnia uzytkowa 612 m2 ,

kubatura 4564 m3 , budynek 2 kondygnacyjny, podpiwniczony
3) Stan obecny

System ogrzewania i cieplej wody z sieci wsp6lnej poprzez wgzel cieplny
zlokalizowany w budynku D, gdzie zainstalowane sQ 4 piece o mocy 96 KW kuldy.

4) Zakres prac obejmuje zaprojektowanie i budowg nowych trzech kotlowni gazowych
wraz z przyl4czatni. Kotlownie mialyby znajdowa6 na poddaszach trzech budynk6w:
A, B, C. Budynki nie maj4 zasilania na gaz.

5) Kody CPV:

7 1321200 -6 Ustugi proj ektowania system6w gr zew czy ch
44160000-9 Ruroci4gi, instalacje rurowe, rury, okladziny rurowe, rury i podobne

elementy
4 4 621220 -7 Kotly gr zew c ze c entral ne go o gr zew aria
451 I 1300-1 Roboty rozbi6rkowe
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
453 I 1000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacj i elektrycznych
453 I 6000-5 Instalowanie system6w oSwietleniolvych i sygnalizacyj nych
45330000-9 Roboty instalacyjne, wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45400000-l Robotv wvkoficzeniowe

2. Zakres dokumentacji projektowo-kosztorysowej, opracowanej zgodnie
z obowi4zuj4cymi w tym zakresie przepisami prawa i normami, obejmuje
w szczeg6lnoSci:

l) aktualn4 mapg do cel6w projektowych (o ile jest wymagana),
2) projekt budowlany i projekt wykonawczy wielobranzowy 4 egz. + wersja elektroniczna,
3) przedmiary rob6t do kazdej zbrar2y 2egz. + wersja elektroniczna,



4) kosztorys inwestorski2 egz. + wersja elektroniczna,
5) specyfikacjg techniczn4 wykonania i odbioru rob6t (STWiOR) 2 egz.*wersja

elektroniczna,
6) informacjg Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia2 egz. + wersja elektroniczna.

3. O udzielenie zam6wienia mog4 ubiega6 sig Wykonawcy, ktorzy:
- posiadaj4 niezbgdn4 wiedzg i doSwiadczenie tj. w ci4gu ostatnich 3latprzeduplywem terminu

tfuuA*iu ofert wykonali nale2ycie co najmniej I dokumentacjg projektowq (lqcznie: projekt

budowalny i wykonawczy lub budowlano-wykonawczy,orazspecyfikacjq wykonania i odbioru

rob6t dotycz4ce budowy i/lub przebudowy i/lub rozbudool y kotlowni gazowej).

- Wykonawca wykaze osoby zdolne do wykonania zam6wienia: w tym 1 osobg posiadaj4c4

uprawnienia do icierowania robotami budowlanymi w specjalnoSci instalacyjnej w zakresie

sieci, instalacji i wz1dzefi cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodoci4gowych,

kanaiizacyjny.ir, co najmniej 1 osobg posiadajqc4 uprawnienia do projektowania

w .p.riuitroS"i instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i utzqdzefi elektrycznych

i elektroenergetycznych, co najmniej 1 osobg posiadaj4c4 uprawniania do prac ptzy zabytkach'

4. Po stronie Wykonawcy lehy uzyskanie wszelkich wynikaj4cych z ptzepis6w plawa

warunk6w technicznych, opinii i uzgodnieri, w tym uzyskanie pozwolenia na wykonanie rob6t

budowlanych.

5. Zamawiaj4cy informuje 2e:

- Miasto Kock * .*li"h granicach administracyjnych pokryte jest w calo_Sci miejscowym

planem zagospodarowania przestrzennego, uchwala Rady Miejskiej w Kocku Nt 341212105

z dnia3}.12.2005 r.,

- zesp6lPalacowo -Parkowy w Kocku wpisany jest do rejestru zabytk6w--1'oj' Lubelskiego

pod nr. N606 decyzj4WKZw Lublinie idniu5 czerwcalgT2t', znak: KL'IV-7148172'

6. Ofertg na zil,qczonym formularzu ofertowym naleLy zlo7yd w siedzibie -Domu 
Pomocy

Spolecznej w Kocku, .rl. Tud.urra KoSciusztcii, Zt-tS0 Kock w terminie do 11'03'2019 r' do

!oar. ro.Oo w formie pisemnej, osobiScie lub listownie (liczy sig data wplywu)'

7. Zamawiaj4cy informuje 2e, posiada Program Funkcjonalno - uZytkowy: budowy trzech

indywidualnych kotlo*oi g-o*y ch z ptzylqczati gazowymi i wewngtrzn4 instalacj 4 gazu w

obilktach Zespolu Palacowo-Parkowego w Kocku'

8. Zalecasig przeprowadzenie wizji lokalnej budynk6w objgtych przedmiotem ogloszenia'

9. Termin wykonania do 30.06.20 19 t,przy czymdoprlszcTasig mo2liwos6 wydluzeniaterminu

w zakresie przedlokenia pozwolenia na wykonanie rob6t budowlanych'

9 . P rzy wyborze wykonawc y ZamawiaiIcy bqdzie sig kierowal kryterium najniZszej ceny'

10. ogloszenie umiesz czonezostalo na stronach: http://www'dpskock'pl w zakladce Ptzetargi

i ogloszenia, http://www.powiatlubartowski.pl w zakJadce przetargi i ogloszenia' oraz

www.dpskock.naszbip.pl w zakladce ptzetargi, www'splubartow'bip'lubelskie'pl w zakladce

przetargi.



I l. Osobaupowaznionado kontaktu:AngelikaGierasimiuk-Cholewa, tel (81) 8591125,e-mail:

zp@dpskock.pl

12. Wyniki ogloszenia zostan4 umieszczone na stronach jw.

13. Zwybranym Wykonawc4 zostanie podpisana umowa na wykonanie uslugi.

Kock.01.03.2019 r. Dyrektor Domu Pomocy Spolecznej w Kocku

D Y REKTO R

Domu PomocYfiflffi,ntl w Kocku
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