Sulejów, 02.06.2022 r.
Znak sprawy: SDOO/SUL/ZO/02/2022

ZAPYTANIE OFERTOWE
(niniejsze zapytanie nie stanowi zapytania ofertowego
w rozumieniu przepisów PZP)
Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych, Stacja Doświadczalna Oceny Odmian
w Sulejowie zwraca się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego
obejmującego budowę:
- budynku garażowo-socjalno-magazynowego;
- wiaty na maszyny rolnicze;
przewidzianych do realizacji na działce nr ewid. 97/23 obr. 0010 m. Sulejów
- budynku garażowo-socjalno-magazynowego;
przewidzianego do realizacji na działce nr ewid. 251/1 obr. 0024 m. Zgierz.
Program funkcjonalno-użytkowy będzie służył:


jako opis przedmiotu zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia na
wykonanie robót budowlanych, a w związku z tym powinien być wykonany
z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień
publicznych (tj. Dz.U. z2021 r., poz. 1129) oraz aktów wykonawczych do niej, w tym
rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20.12.2021 r. (tj. Dz.U. z 2021
r., poz. 2454) w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu
funkcjonalno-użytkowego;



do przygotowania oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
w formie „zaprojektuj i wybuduj", szczególnie w zakresie obliczenia kosztów
wykonania robót budowlanych oraz wykonania prac projektowych;

2. Zakres rzeczowy zamówienia:
Inwestycja powinna obejmować następujące przedsięwzięcia:


budynek

garażowo-socjalno-magazynowy

wraz

z

niezbędną

infrastrukturą

techniczną. Budynek o wymiarach ok. 30 m x 11 m. W części garażowomagazynowej

jednokondygnacyjny,

w

części

socjalnej

dwukondygnacyjny.

Konstrukcja budynku w części stalowa w części tradycyjna murowo-żelbetowa.
Budynek będzie posiadał instalacje wod-kan., c.o., wentylacji, elektrycznej,
odgromowej;


wiata na maszyny rolnicze o wymiarach ok. 9 m x 15 m, o konstrukcji stalowej.

3. Program funkcjonalno-użytkowy winien być wykonany na podstawie przepisów
Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20.12.2021 r. w sprawie szczegółowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego, a w szczególności zgodnie z zapisami
rozdziału 4 rozporządzenia.
PFU winien zawierać co najmniej:


stronę tytułową,



część opisowa,



część informacyjną.

Część opisowa winna zawierać co najmniej:
a) ogólny opis przedmiotu zamówienia:


charakterystyczne parametry określające zakres robót budowlanych,



aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia,



opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia, w tym
rozwiązania techniczne, wymagania materiałowe oraz roboty odtworzeniowe,



wymagania dotyczące dokumentacji projektowej, nadzoru autorskiego i wykonania
robót budowlanych,



opis działań Wykonawcy związanych z uzyskiwaniem pozwoleń, uzgodnień i decyzji
administracyjnych,

b) opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia:


cechy obiektu dotyczące rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych (m.in. wymagania
technologiczne

i

materiałowe)

i

wskaźników

ekonomicznych

(określenie

szacunkowych kosztów realizacji planowanego przedsięwzięcia, tj. uproszczony
kosztorys wskaźnikowy uwzględniający wszystkie elementy programu funkcjonalnoużytkowego wg aktualnych cen rynkowych),


warunki wykonania i odbioru robót budowlanych odpowiadających zawartości
przewidywanej dla specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót
budowlanych.

3. Część informacyjna winna zawierać co najmniej:
a)

Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikającymi z odrębnych przepisów,

b)

Dokumenty stwierdzające prawo Zamawiającego do dysponowania nieruchomością na
cele budowlane typu,

c)

Inne dokumenty i informacje niezbędne do zaprojektowania robót budowlanych,

W szczególności:


kopię mapy zasadniczej,



inwentaryzację zieleni (kolidującej z robotami budowlanymi),



porozumienia, zgody, pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne związane
z inwestycją,



dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z budową i jej
przeprowadzeniem.

Projektant zobowiązuje się do wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej planowanej
inwestycji w podanym powyżej zakresie i pełnienie obowiązków Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.
Wykonawca na spotkaniu z Zamawiającym dokona prezentacji programu funkcjonalnoużytkowego.
Program funkcjonalno-użytkowy należy przekazać Zamawiającemu w ilości 3 egz. papierowych
(sporządzonych w czytelnej grafice kolorowej, umożliwiającej reprodukcję) trwale spięty,
zapobiegający dekompletacji opracowania.

Program funkcjonalno-użytkowy należy przekazać Zamawiającemu w ilości 3 egz. oraz na
nośniku elektronicznym.
Szacunkowe

koszty

realizacji

przedsięwzięcia

w

wersji

papierowej

-

2

egz.

i w wersji elektronicznej.
Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z:
1. Ustawą z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 1333 z późn. zmianami).
2. Ustawą z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn.
zmianami).
3. Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20.12.2021r. w sprawie szczegółowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 2454).
4. Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20.12.2021 r. w sprawie metod
i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac
projektowych oraz planowania kosztów robót budowlanych określonych w programie
funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 2458).
5. Ustawą z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie,
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tj.
Dz. U. z 2021, poz. 247 z późn. zmianami.
Inne warunki zamówienia:
Zamawiający zapewni i przekaże Projektantowi wypis i wyrys z miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego, decyzję o warunkach zabudowy, aktualną mapę do celów
projektowych oraz dokumenty potwierdzające dysponowanie terenem inwestycji na cele
budowlane.


Termin realizacji zamówienia do 30.06.2022 r.



Zamawiający wyznacza termin złożenia oferty do dnia 17 czerwca 2022 roku do godziny
1200. Oferty należy złożyć wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 - Formularz ofertowy.



Ofertę należy złożyć:


osobiście lub przesłać pocztą na adres: COBORU, Stacja Doświadczalna Oceny
Odmian w Sulejowie, ul. Polna 10, 97-330 Sulejów.



drogą elektroniczną na adres e-mail: sdoo@sulejow.coboru.gov.pl

Oferta złożona drogą elektroniczną musi mieć postać elektroniczną (nie skan podpisanej ręcznie
oferty, ale oferta w postaci PDF opatrzona podpisem zaufanym lub kwalifikowanym). Oferta
złożona w tej formie bez ww. podpisu zostanie odrzucona.
Zapłata nastąpi w ciągu 30 dni od daty prawidłowo wystawionej faktury na rachunek wskazany
przez Wykonawcę.

Wszelkie pytania można kierować telefonicznie pod numerem 446162039
Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia prowadzonego postępowania obejmującego niniejsze
zapytanie – bez podawania przyczyny. Wykonawcy nie przysługuje prawo dochodzenia roszczeń w związku
z unieważnieniem postępowania, w tym także kosztów poniesionych przez wykonawcę w związku z przygotowaniem
i dostarczeniem oferty.

Przemysław Majchrowski
……………………………..
(podpis Kierownika Zamawiającego)

Załącznik nr 1

FORMULARZ OFERTOWY
do Zapytania Ofertowego

Wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego
Nazwa (firma) Wykonawcy.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
Poniżej przedstawiam ofertę naszej firmy.
Zobowiązujemy się dostarczyć towar przedstawiony w zapytaniu ofertowym za podaną niżej kwotę:
Całkowity koszt przedmiotu zamówienia netto: …………………………………………………………………….,
słownie: …………………………………………………………………………………………………………………………………
Podatek VAT 23 % ………………………………………………………………………………………………………………….
Razem wartość brutto: …………………………………………………………………………………………………………
słownie: ………………………………………………………………………………………………………………………………….
1. Oświadczam, iż zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i wymogami Zamawiającego i nie
wnoszę do nich żadnych zastrzeżeń.
2. Zobowiązuje się do wykonania zamówienia w terminie do 30 czerwca 2022 roku.

Miejscowość…………………………, dnia………………………….2022 roku.

…………………………………….

(Pieczęć i podpis osoby uprawnionej do
składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)

