Zapytanie ofertowe nr 1/2016 /BUD

Zapytanie ofertowe
I. ZAMAWIAJĄCY
PALLMED Sp. z o.o.
ul. Roentgena 3
85-796 Bydgoszcz
tel. + 48 506-51-78
NIP: 554-283-34-14,
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z wszystkimi
wymaganymi Prawem budowlanym i aktualnymi przepisami dokumentami formalnoprawnymi oraz uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę i pełnieniem nadzoru
autorskiego dla zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa i modernizacja Domu Sue Ryder
– opieka stacjonarna”.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
a) projekt budowlany:
* projekt architektoniczny;
* projekty wewnętrznych instalacji elektrycznych;
* projekty wewnętrznych instalacji sanitarnych (wod.-kan., wentylacji i ogrzewania);
b) uszczegółowiony projekt budowlany – wykonawczy, dla ww. branż;
c) szczegółowe przedmiary robót dla wszystkich branż (oddzielne dla poszczególnych branż);
d) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót;
e) informacje dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
3. W celu realizacji zamówienia Zamawiający przekaże Wykonawcy koncepcję funkcjonalną
dla projektu rozbudowy Regionalnego Zespołu Opieki Paliatywnej – Dom Sue Ryder
– funkcja szpitala.
4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 31.01.2017 r.
IV. OPIS SPOSBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania.
Oferta powinna być:
- opatrzona pieczątką firmową,
- posiadać datę sporządzenia,
- zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,
- podpisana czytelnie przez wykonawcę.
V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres:
k.janiszewska@domsueryder.org.pl, poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na
adres: Szosa Gdańska 19, 86-031 Osielsko do dnia 31.08.2016 r. wraz z załączoną
kserokopią wypisu z rejestru przedsiębiorców lub zaświadczenia z ewidencji działalności
gospodarczej, wystawione w dacie nie wcześniejszej niż trzy miesiące przed datą złożenia
oferty.
2. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących
treści złożonych ofert.
VI. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
1. Ocena ofert zostanie dokonana do dnia 15.09.2016 r.
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2. Zamawiający zawiadomi oferenta, którego oferta zostanie wybrana mailowo lub
telefonicznie.
VII. DODATKOWE INFORMACJE
Dodatkowych informacji udziela Karolina Janiszewska pod numerem telefonu 52 506-51-78
oraz adresem email: k.janiszewska@domsueryder.org.pl
VIII. ZAŁĄCZNIKI
Wzór formularza ofertowego.

2

