Warszawa, dn. 20.07.2018 r.
Zamawiający:
Narodowy Instytut
Polskiego Dziedzictwa
Kulturowego za Granicą
ul. Madalińskiego 101
02-549 Warszawa
(Adres korespondencyjny:
ul. Puławska 14
02-512 Warszawa)
e-mail: kontakt@nipdkzg.pl
telefon: (+48 22) 270 14 66

Zapytanie o cenę w celu rozeznania rynku
Zamawiający zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie prac budowlanych:
wykonanie stropu, stopni stalowych i naprawa dachu w budynku Obserwatorium
Astronomiczno-Meteorologicznego im. Marszałka Józefa Piłsudskiego na szczycie góry Pop
Iwan w paśmie Czarnohory w Beskidach Wschodnich na Ukrainie.
Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na realizacji prac budowlanych:
1. wyburzenie istniejącego i wykonanie nowego stropodachu żelbetowego nad częścią
budynku mieszczącą d. obserwatorium meteorologiczne
2. wykonie stopni stalowych na istniejącej konstrukcji schodów
Warunkiem koniecznym udzielenia zamówienia jest przeprowadzenie prac zgodnie z
miejscowymi przepisami prawa ochrony zabytków oraz uzyskanie zgody
właściciela/użytkownika obiektu.
I.

Opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy zakres prac:
1. Wyburzenie istniejącego stropodachu i zastąpienie go nowym „odwróconym”
stropodachem żelbetowym (wraz z niezbędną dokumentacją projektową).
2. Wykonanie 15 stopni z prefabrykowanej kraty stalowej i montaż ich na żelbetowej
konstrukcji schodów pomiędzy 2 piętrem a tarasem meteorologicznym. Stopnie z
blachy ocynkowanej montowane na kątownikach przykręconych do ściany i
żelbetowej balustrady schodów.

3. Wykonanie na odtworzonym stropodachu czterech bloków betonowych o masie 50
kg każdy z zatopionymi w nich nagwintowanymi prętami montażowymi
(ocynkowanymi) o średnicy 10 mm. Wykonanie 5 bloku o wymiarach 30 na 30 cm i
niższego o 2 cm od pozostałych.
Inne roboty zabezpieczające:
Zamurowanie cegłą rozbiórkową otworów okiennych w części meteorologicznej z
pozostawieniem otworów wentylacyjnych.
Wycena powinna uwzględniać koszt dojazdu i pobytu wykonawców prac.

II.

Zamawiający określa minimalne wymagania dotyczące osób wykonujących
przedmiot zamówienia:

Robotami budowlanymi może kierować osoba, która posiada uprawnienia budowlane
określone przepisami Prawa budowlanego oraz która przez co najmniej 18 miesięcy brała
udział w robotach budowlanych prowadzonych przy zabytkach nieruchomych wpisanych do
rejestru lub inwentarza muzeum będącego instytucją kultury

III.

Termin realizacji zamówienia

Do dnia 30.09.2018 r.
IV.

Miejsce i termin składania ofert

Oferty należy składać osobiście w sekretariacie Narodowego Instytutu Polskiego
Dziedzictwa Kulturowego za Granicą, ul. Puławska 14, 02-512 Warszawa, za pośrednictwem
faksu na nr +48 22 270 17 77 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres
kontakt@nipdkzg.pl, na formularzu ofertowym załączonym do niniejszego zapytania.
Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną, zgodnie z formą reprezentacji
wynikającą z rejestru lub innego dokumentu, z którego wynika umocowanie danej osoby.
Osoba wskazana do kontaktu: Piotr Ługowski, Szef Programu Ochrona Polskiego Dziedzictwa
Kulturowego za Granicą
Oferty należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26 lipca 2018 r. do godz. 12:00.
Termin ważności oferty: 30 dni od złożenia
V.

Kryterium wyboru oferty:

Oferty zostaną ocenione na podstawie przyznanych punktów. Maksymalnie można uzyskać
65 pkt.

Sposób punktowania:
•

•

•

•

Cena – maksymalnie można uzyskać 30 pkt
Sposób punktowania:
(cena brutto oferty najniższej spośród wszystkich badanych ofert)/(cena brutto
oferty badanej)*30 pkt
Poziom wiedzy specjalistycznej wykonawcy:
Doświadczenie oferenta w zakresie koordynacji i realizacji projektów
konserwatorskich poza granicami Polski – maksymalnie można uzyskać 15 pkt
Sposób punktowania:
1-5 projektów – 2 pkt, 6-20 projektów – 4 pkt, 21-40 projektów – 8 pkt, 41
projektów i więcej – 10 pkt
+ 5 pkt za koordynację i realizację co najmniej 1 projektu w kraju, w którym
realizowana jest inwestycja
Doświadczenie wykonawcy prac w realizacji projektów konserwatorskich przy
obiektach/zespołach obiektów objętych ochroną prawną – maksymalnie można
uzyskać 10 pkt
Sposób punktowania:
1-5 projektów – 2 pkt, 6-20 projektów – 4 pkt, 21-40 projektów – 8 pkt, 41
projektów i więcej – 10 pkt
Serwis – długość okresu gwarancji (w miesiącach) – maksymalnie można uzyskać
10 pkt
Sposób punktowania:
(długość gwarancji w ofercie badanej)/(długość najdłuższej gwarancji wśród
wszystkich ofert)*10 pkt

Powyższe zapytanie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu Cywilnego, nie jest
także ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
Informacja ta ma na celu wyłącznie rozpoznanie rynku i uzyskanie wiedzy nt. oferty cenowej
na realizację usługi „Wykonanie stropu, stopni stalowych i naprawa dachu w budynku
Obserwatorium Astronomiczno-Meteorologicznego im. Marszałka Józefa Piłsudskiego na
szczycie góry Pop Iwan w paśmie Czarnohory w Beskidach Wschodnich na Ukrainie”
Zapytanie o cenę w celu rozpoznania rynku nie jest postępowaniem o udzielenie zamówienia
publicznego w rozumieniu Prawa Zamówień Publicznych oraz nie kształtuje zobowiązania
Zamawiającego do przyjęcia którejkolwiek z uzyskanych ofert.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z zamówienia bez wyboru złożonych ofert.

