Warszawa, dn. 17.09.2018 r.
Zamawiający:
Narodowy Instytut
Polskiego Dziedzictwa
Kulturowego za Granicą POLONIKA
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 realizację usługi: na wykonanie
dokumentacji projektowej konserwatorsko-budowlano-wykonawczej dla istniejących
zabytkowych obiektów przy kościele pw. Św. Antoniego we Lwowie na Ukrainie
I.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Przedmiot opracowania
schody główne, od strony ulicy Łyczakowskiej,
rzeźba figury Matki Boskiej, na balustradzie schodów głównych,
rzeźba figury św. Antoniego, na terenie kościelnym za dzwonnicą,
dzwonnica od strony ulicy Łyczakowskiej,
mur graniczny od strony ulicy Łyczakowskiej, ok. 20 mb,
mur graniczny od strony ulicy Zankowieckoj, ok. 50 mb,

Oraz dodatkowo w zakresie oceny mykologicznej, oceny technicznej i pomiarów
stopnia zawilgocenia wraz z zaleceniami realizacyjnymi:
7. kruchta - przedsionek głównego wejścia do kościoła,
8. piwniczka w kościele z wejściem od str. wschodniej,
9. ściany zewnętrzne kościoła od str. zachodniej
Forma i warunki przekazania dokumentacji:
• w języku polskim
• zgodnie z przepisami budowlanymi obowiązującymi w Polsce (Warunki Techniczne,
Prawo Budowlane, rozporządzenie ws formy i zakresu projektu budowlanego, i inne)
• dokumentacja w wersji papierowej (4 egz.), i elektronicznej (pliki PDF)
Zakres dokumentacji przedprojektowej
1. mapa do celów projektowych lub kopia mapy zasadniczej

• rzut sytuacyjny w skali 1:500 – aktualny
2. badania konserwatorskie
• badania laboratoryjne elementów kamiennych (z pobraniem próbek)
• badania kolorystyki
• badania zapraw
• część opisowa
3. opinia techniczno-konstrukcyjna dot. stanu technicznego
• odkrywki stopni i elementów schodów
• ocena stateczności
• część opisowa
Zakres dokumentacji projektowej
4.Program Prac Konserwatorskich
5.Projekt Budowlano-Wykonawczy – architektura i konstrukcja
w tym: PZT, PAB (+ BiOZ)
Oraz dodatkowo ocena mykologiczna, ocena techniczna i pomiary stopnia
zawilgocenia oraz zalecenia realizacyjne dla: kruchty kościoła, piwniczki w kościele z
wejściem od str. wschodniej i ścian kościoła od str. zachodniej..
6.Kosztorys inwestorski, przedmiar robót, STWIORB
Szczegółowy zakres badań i projektu określony jest w załączniku do zapytania ofertowego raporcie z wizji lokalnej zrealizowanej na zlecenie Instytutu Polonika. Dokumentacja
projektowa powinna zawierać kompleksowe ujęcie wszystkich potrzebnych działań
realizacyjnych do pełnej rewitalizacji obiektów zabytkowych, także elementy, które wynikły w
trakcie prowadzonych prac badawczych.
Wycena powinna uwzględniać koszt dojazdu i pobytu wykonawców prac oraz uzyskanie
wszelkich wymaganych przez miejscowe prawo zezwoleń.
II.

•

III.

Zamawiający określa minimalne wymagania dotyczące osób wykonujących
przedmiot zamówienia:
Osoba wykonująca ekspertyzę musi posiadać uprawnienia konstrukcyjno-budowlane
określone przepisami Prawa budowlanego oraz musi posiadać doświadczenie w
wykonywaniu dokumentacji obiektów chronionych pod względem konserwatorskim.
Termin realizacji zamówienia

Do dnia 30.11.2018 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.
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 21 września 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
50 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 wykonywania dokumentacji konserwatorskiej i
konstrukcyjno-budowlanych 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
• Doświadczenie wykonawcy w sporządzaniu dokumentacji konserwatorskiej i
konstrukcyjno-budowlanej 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
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 wykonanie dokumentacji projektowej konserwatorsko-budowlano-wykonawczej dla
istniejących zabytkowych obiektów i przy kościele pw. Św. Antoniego we Lwowie 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.

