ZATWIERDZAM

Chojnice, dn. 3 lipca 2017 r

DKW.80.3.2017.AS

Zapytanie ofertowe
Areszt Śledczy w Chojnicach, ul. Pietruszkowa 4, 89-600 Chojnice, powiat chojnicki,
województwo: kujawsko – pomorskie, zaprasza do złożenia oferty na:
1. Przedmiot zamówienia:
Wykonanie ekspertyzy ornitologicznej i chiropterologicznej budynków Aresztu Śledczego w
Chojnicach na potrzeby termomodernizacji Aresztu Śledczego w Chojnicach w ramach projektu
nr POIS.01.03.01.00-0113/16 "Zmniejszenie energochłonności obiektów jednostki penitencjarnej
– Aresztu Śledczego w Chojnicach"
2. Wymagania dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia:
Charakterystyka obiektu:
Powierzchnia użytkowa : 2 510 m2
Kubatura: 7 907 m3;
Wysokość od 3,5 do 12 m
Ilość budynków: 5
Ilość kondygnacji: 3 bud. - 1 kond.; 1 bud. - 2 kond. 1 bud. - 3 kond. podpiwniczone
a) Ekspertyza ma obejmować przeprowadzenie wymaganych badań ornitologicznochiropterologicznych budynków wraz ze sporządzeniem pełnej dokumentacji wymaganej
do przedłożenia Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska oraz dokumentacji do
prowadzenia prac budowlanych przy ociepleniu budynków.
b) Ekspertyza musi spełniać wszelkie wymagania dotyczące ochrony ptaków i nietoperzy.
c) Dokumenty z przeprowadzonej ekspertyzy sporządzone mają być w trzech
egzemplarzach.
3. Warunki udziału:
Zamawiający nie stawia warunków w tym zakresie.
4. Termin ralizacji zamówienia:
30 dni od dnia podpisania umowy (wzór umowy stanowi załącznik nr 3)
5. Warunki płatności:
Płatność nastąpi w ciagu 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo
wystawionej faktury Vat z dołączonym do niej protokołem odbioru podpisanym bez zastrzeżeń,
na rachunek bankowy Wykonawcy.
6. Kryteria oceny oferty:
100% cena – Zamawiający wybierze ofertę Wykonawcy, który przedstawi najniższą cenę.
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7. Miejsce i termin złożenia oferty:
Ofertę można składać droga elektroniczną na adres: as_chojnice@sw.gov.pl;
agnieszka.stosik@sw.gov.pl; faksem pod nr tel. 52 396 70 80, osobiście w siedzibie
Zamawiającego, w sekretariacie lub za pośrednictwem poczty (kurier) na adres Areszt Śledczy w
Chojnicach, ul. Pietruszkowa 04, 89-600 Chojnice.
W przypadku przesłania oferty w formie elektronicznej lub faxu Zamawiający wymaga przesłania
oryginału oferty w formie pisemnej do siedziby Zamawiajacego, na adres wskazany powyżej.
8.

Termin składania ofert: do dnia 18.07.2017 r. do godz. 1200

9. Osoby do kontaktu:
Andrzej Łangowski – 052 397 49 99 wew. 25; e-mail: andrzej.langowski@sw.gov.pl
Marcin Kallas – 052 396 73 63; e-mail; marcin.kallas@sw.gov.pl
Agnieszka Stosik – 052 397 49 99 wew. 65; e-mail: agnieszka.stosik@sw.gov.pl
10. Informacja dodatkowa:
a) Oferta ma być napisana czytelnie, w języku polskim, podpisana przez osobę uprawnioną
do reprezentowania Wykonawcy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem
rejestracyjnym, wymaganiami ustawowymi oraz przepisami prawa.
b) Okres ważności oferty 1- m-c
c) W przypadku złożenia mniej niż dwóch ofert, Zamawiajacy zastrzega sobie możliwość
zawarcia umowy z Wykonawcą, który złożył jedną ważna ofertę, lub ponownie zapytania
ofertowego.
d) Zamawiający przewiduje wizję lokalną dla Oferentów w dniach: 10-11.07.2017 r.
o godz.1000. Zainteresowani powinni do dnia 07.07.2017 r. do godziny 14.00 złożyć
pisemny (fax, e-mail, poczta) wniosek o zamiarze udziału w wizji, wg wzoru ( załącznik nr
2) i na adres: Areszt Śledczy w Chojnicach, ul.. Pietruszkowa 4, 89-600 Chojnice, e-mail:
andrzej.langowski@sw.gov.pl; marcin.kallas@sw.gov.pl, agnieszka.stosik@sw.gov.pl, lub
fax. 052 396 70 80. Nie przewiduje się wyznaczania dodatkowych terminów. Osoby
ubiegające się o wejście na teren jednostki muszą posiadać dowód osobisty lub inny
dokument tożsamości celem weryfikacji danych.
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Załącznik nr 1
....………………………………….…………..
data, miejscowość

Formularz ofertowy

na wykonanie ekspertyz ornitologicznej i chiropterologicznej, na potrzeby termomodernizacji
budynków Aresztu Śledczego w Chojnicach, ul. Pietruszkowa 4, 89-600 Chojnice, powiat
chojnicki, województwo kujawsko-pomorskie,
Nazwa wykonawcy:..........................................................................................................................
Adres (siedziba)
wykonawcy:..........................................................................................................................
NIP:......................................................................................../woj. .......................................
tel.:........................................................................................./faks:......................................
e-mail:................................................................................/www. ...........................................
Adres do korespondencji:...................................................................................................................
W odpowiedzi na zapytanie ofertowe Aresztu Śledczego w Chojnicach DKW.80.3.2017.AS
z dnia 03.07.2017r. oferuję wykonanie ekspertyz za cenę:
………………………………................................................................. zł netto
……………………………................................................................... zł brutto

Część zamówienia, której wykonanie Wykonawca powierzy podwykonawcy(om):
(wypełnić jeżeli dotyczy): …………………………………………………...........……………...
Wykonawca wyznacza osobę(y) odpowiedzialną za realizację dostaw przedmiotu zamówienia, o
czym jest mowa w umowie § 5 ust.2: ..........................................................

................................................................................................
podpisy i pieczęcie osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy
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załącznik nr 2
…....…........................................
data, miejscowość
…................................................
imię i nazwisko
…................................................
adres
…................................................
…................................................
nazwa i nr dokumentu potwierdzającego tożsamość
…................................................
nazwa firmy

Pan Dyrektor
Aresztu Śledczego
w Chojnicach

Wniosek
o wstęp na teren Aresztu Śledczego w Chojnicach
w celu przeprowadzenia wizji lokalnej w związku
z przygotowaniem oferty ekspertyzy ornitologicznej i chiropterologicznej

Proszę o wyrażenie zgody na wstęp, w dniu .........07.2017 r., na teren Aresztu Śłedczego w
Chojnicach, w celu przeprowadzenia wizji lokalnej w związku z przygotowaniem oferty
ekspertyzy ornitologicznej i chiropterologicznej dla Aresztu Śledczego w Chojnicach.

….........................................................................................
podpisy i pieczęcie osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy
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załącznik nr 3
UMOWA (wzór)
Zawarta w dniu ................. 2017 r. w Chojnicach pomiędzy Skarbem Państwa Aresztem Śledczym
z siedzibą w Chojnicach, ul. Pietruszkowa 4, 89-600 Chojnice, NIP 555-11-73-532, zwanym
w dalszej treści umowy Zamawiającym, którego reprezentuje:
Dyrektor

-

a (nazwa i adres wykonawcy), zwanym w dalszej treści umowy Wykonawcą, którego reprezentują:

Niniejsza umowa jest następstwem wyboru przez Zamawiającego najkorzystniejszej oferty na
podstawie zapytania ofertowego ( zgodnie z art.4 pkt 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
Zamówień Publicznych – Dz.U. Z 2015 poz 2164 z późn.zm. oraz sekcji 6.2. Wytycznych w zakresie
kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Operacyjnego infrastuktura i Środowisko na
lata 2014-2020 z 22.09.2015 r.)
1.

2.

3.
4.
5.
6.

§1
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie ekspertyzy ornitologicznej i chiropterologicznej
budyków Aresztu Śledczego w Chojnicach na potrzeby termomodernizacji Aresztu Śledczego w
Chojnicach w ramach projektu nr POIS.01.03.01.00-0113/16 "Zmniejszenie energochłonności
obiektów jednostki penitencjarnej – Aresztu Śledczego w Chojnicach"
Ekspertyza ma obejmować przeprowadzenie wymaganych badań ornitologicznochiropterologicznych budynków wraz ze sporządzeniem pełnej dokumentacji wymaganej do
przedłożenia Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska oraz dokumentacji do prowadzenia
prac budowlanych przy ociepleniu budynków.
Ekspertyza musi spełniać wszelkie wymagania dotyczące ochrony ptaków i nietoperzy.
Dokumenty z przeprowadzonej ekspertyzy sporządzone mają być w trzech egzemplarzach.
Wykonawca nie może powierzyć wykonywania zobowiązań wynikających z niniejszej
umowy innym podwykonawcom, niż wskazanym w jego ofercie, bez zgody Zamawiającego
wyrażonej na piśmie.
Jeżeli Wykonawca będzie korzystał z podwykonawcy(ów) to odpowiada wobec
Zamawiającego za wszelkie działania lub zaniechania swoich podwykonawców jak za swoje
działania lub zaniechania.

§2
1. Niniejsza umowa zawarta jest na okres : 30 dni od zawarcia umowy; tj: ..........................2017 r.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia umowy w trybie natychmiastowym, w
przypadku:
1) nierealizowania zamówienia zgodnie z umową lub nienależytej realizacji zobowiązania
przez wykonawcę, pomimo wezwania zamawiającego złożonego na piśmie do realizacji
umowy przez wykonawcę;
3. Odstąpienie od umowy i wypowiedzenie umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod
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rygorem nieważności i powinno zawierać uzasadnienie.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

1.
2.
3.

§3
umowy

Całkowita
wartość
netto
wynosi:
........
zł
(słownie:
.......................................................).
Całkowita
wartość
brutto
umowy
wynosi:
........
zł
(słownie:
.....................................................).
Należność, o której mowa w ust. 2 zostanie uregulowana przelewem(ami) z rachunku
bankowego zamawiającego na rachunek bankowy wykonawcy, w terminie 30 dni od daty
dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury.
Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy.
Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
Wykonawca bez pisemnej zgody Zamawiającego nie może przenieść wierzytelności
wynikającej z niniejszej umowy na osobę trzecią.
W razie zwłoki w zapłaceniu należności w terminie, Zamawiający zapłaci Wykonawcy
odsetki w wysokości określonej na podstawie Ustawy o terminach zapłaty w transakcjach
handlowych (Dz.U. z 2013 r. poz. 403)
§4
Strony ustalają, że treść umowy może ulec zmianie.
Strona wnioskująca o zmianę postanowień niniejszej umowy niezwłocznie i pisemnie
powiadamia o tym fakcie drugą stronę, uzasadniając zmianę okolicznościami faktycznymi
i prawnymi oraz przedkłada propozycję aneksu do umowy.
Zmiany postanowień niniejszej umowy wymagają potwierdzenia pisemnego w postaci aneksu.
§5
nadzorujące

Zamawiający wyznacza osoby
realizację przedmiotu zamówienia:
.........................
2.
Wykonawca wyznacza osoby odpowiedzialne za realizację przedmiotu zamówienia:
..............................., dane kontaktowe, które będą służyły do komunikowania się i realizacji
niniejszej umowy: tel.: …………….., faks: ……………………., adres poczty elektronicznej:
……..........@........................
.
§6
1. Wykonawca zobowiązuje się do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub
nienależytego wykonania umowy.
2. Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty kar umownych za zwłokę w realizacji umowy w
wysokości 0,2% wartości brutto za każdy dzień zwłoki.
3. W przypadku wypowiedzenia umowy na podstawie § 2 ust. 2 pkt 1 strona
wypowiadająca umowę lub odstępująca od umowy zastrzega sobie prawo do naliczenia
kary umownej w wysokości 10 % wartości zamówienia określonej w § 3 ust. 2.
4. Strony mogą dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowań przewyższających kary
umowne.
1.

§7
1. Strony umowy zachowują w tajemnicy wszystkie informacje, które mają wpływ na stan
bezpieczeństwa osób i mienia zamawiającego w czasie obowiązywania umowy oraz po jej
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rozwiązaniu.
2. Wykonawca oświadcza, że przed podpisaniem niniejszej umowy zapoznał się z miejscem
wykonywania Przedmiotu umowy, warunkami
technicznymi
oraz
wszelkimi
dokumentami niezbędnymi do wykonania Przedmiotu umowy, a także otrzymał od
Zamawiającego wszelkie żądane wyjaśnienia i dokumenty i nie wnosi w tym zakresie
żadnych uwag i zastrzeżeń.
§8
1. Spory mogące wyniknąć w związku z wykonywaniem przedmiotu umowy strony
rozstrzygać będą polubownie.
2. W przypadku nie dojścia do porozumienia, strony poddają spory do rozstrzygnięcia
właściwym rzeczowo sądom powszechnym, właściwym miejscowo dla Zamawiającego.
§9
Strony mają obowiązek wzajemnego informowania o wszelkich zmianach swojego statusu
prawnego, a także o wszczęciu postępowania upadłościowego, układowego i likwidacyjnego.
§ 10
W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy zastosowanie mają
odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.
§ 11
Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje
Wykonawca a drugi Zamawiający.
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