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Biatystok, 14 grudnia 2011r.

RO-410.083/91/2011

Zapytanie ofertowe

na wykonanie aktualizacji Kosztorysow inwestorskich na roboty budowlane na potrzeby: Interdyscyplinarnego
Laboratorium Diagnostyki i Ochrony Cieplnej Budynkow i Interdyscyplinarnego Laboratorium Maszyn, Urza^dzen i
Systemow Przepfywowych i Cieplnych w budynku Wydziatu Budownictwa Inzynierii Srodowiska Politechniki
Biatostockiej na potrzeby Naukowego Centrum Badawczo-Rozwojowego projektu ,,Centrum Nowoczesnego
Ksztatcenia Politechniki Biatostockiej" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Rozwoj Polski
Wschodniej 2007-2013, Os Priorytetowa: I Nowoczesna gospodarka, Dziatanie: 1.1 Infrastruktura uczelni, Nr
projektu: POPW 1.1-18 na podstawie umowy o dofinansowanie nr: POPW.01.01.00-20-008/09-00 z dnia 29
pazdziernika 2009

Postqpowanie nie podlega w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowieri publicznych - wartosc
zamowienia nie przekracza wyrazonej w zlotych kwoty 14.ooo euro (art. 4 pkt 8 ustawy).

1. Beneficjent (Zamawiaja^cy):

Politechnika Biatostocka
15-351 Biatystok, ul. Wiejska 45 A
REGON 000001672 NIP 542-020-87-21

2. Nazwa projektu realizowanego w ramach PO RPW 2007 - 2013

,,Centrum Nowoczesnego Ksztatcenia Politechniki Biatostockiej" realizowanego w ramach Programu
Operacyjnego Rozwoj Polski Wschodniej 2007-2013

Os Priorytetowa: I Nowoczesna gospodarka
Dziatanie: 1.1 Infrastruktura uczelni
Nr projektu: POPW 1.1-18
Umowa o dofinansowanie nr: POPW.01.01.00-20-008/09-00

3. Opis przedmiotu oraz zakres zamowienia:

Przedmiotem zamowienia jest:

Wykonanie aktualizacji Kosztorysow Inwestorskich na roboty budowlane na potrzeby:
Interdyscyplinarnego Laboratorium Diagnostyki i Ochrony Cieplnej Budynkow i Interdyscyplinarnego
Laboratorium Maszyn, Urzqdzeri i Systemow Przeptywowych i Cieplnych w budynku Wydziatu
Budownictwa Inzynierii Srodowiska Politechniki Biatostockiej.

Zawartosc opracowania:
Kosztorys inwestorski dla kazdego przedmiaru robot - 2 egz.,
Kosztorysy powinny bye sporza^dzone i dor^czone Zamawiajqcemu w formie papierowej i elektronicznej.

Kosztorysy inwestorskie i przedmiary robot dla potrzeb kosztorysow inwestorskich powinny spetniac
wymagania okreslone Rozporza^dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia i
podstaw sporzqdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz
planowanych kosztow robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno- uzytkowym (Dz. U z 2004 r. Nr
130, poz. 1389).

W zafa^czeniu przedmiary robot:
1. Przedmiar robot budowlanych.
2. Przedmiar robot sanitarnych.
3. Przedmiar robot elektrycznych.
4. Specyfikacja zestawienia technologicznego.
5. Przedmiar robot system sygnalizacji napadu i wlamania.
6. Przedmiar robot system sygnalizacji pozaru SAP.
7. Przedmiar robot okablowanie strukturalne z telefonami i projekcja obrazu.
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4. Rodzaje i opis kryteriow, ktorymi Beneficjent b^dzie si§ kierowal przy wyborze oferty, wraz z podaniem
znaczenia tych kryteriow i sposobu oceny ofert oraz opis sposobu obliczenia ceny:

Przy wyborze ofert Beneficjent b^dzie si§ kierowat nast^pujqcymi kryteriami:

1 kryterium: cena - waga 100%

5. Termin realizacji zamowienia: do 13.01.2011r.

6. Miejsce, sposob i termin sktadania ofert:

Oferty nalezy przeslac w terminie do dnia 23 grudnia 2011r. do godz. 13.00 w zamkni^tej kopercie
(zapiecz^towanej w sposob gwarantuja^cy zachowanie w poufnosci jej tresc oraz zabezpieczaja^cej jej
nienaruszalnosc na adres: Politechnika Biatostocka 15 - 351 Biatystok, ul. Wiejska 45 A - Biuro ds. Rozwoju
i Programow Miqdzynarodowych, pok. 17B

z dopiskiem:
Oferta na wykonanie aktualizacji Kosztorysow Inwestorskich na roboty budowlane na potrzeby:
Interdyscyplinarnego Laboratorium Diagnostyki i Ochrony Cieplnej Budynkow i Interdyscyplinarnego
Laboratorium Maszyn, Urzqdzeri i Systemow Przeptywowych i Cieplnych w budynku Wydziatu
Budownictwa Inzynierii Srodowiska Politechniki Biatostockiej na potrzeby Naukowego Centrum
Badawczo-Rozwojowego projektu „Centrum Nowoczesnego Ksztatcenia Politechniki Biatostockiej"

Oferty, ktore wplyna, do siedziby Politechniki Biatostockiej po wyznaczonym terminie skladania ofert b^da,
odsytane bez otwierania. Nie dopuszcza si§ skladania ofert w wersji elektronicznej.

Oferta musi bye podpisana przez osob^ upowazniona^ do reprezentowania firmy, zgodnie z forma^ reprezentacji
oferenta okreslona^w rejestrze handlowym lub innym dokumencie wtasciwym dla formy organizacji firmy oferenta.

7. Opis warunkow udziatu w post^powaniu:
O zamowienie moze ubiegac si§ wykonawca, ktory:
> posiada uprawnienia do wykonywania okreslonej dziatalnosci lub czynnosci, jezeli ustawy naktadaja^

obowia^zek posiadania takich uprawnieh,

Oferta musi zawierac nast^puja^ce dokumenty:

Ofert? cenowa. - zat. nr 1

8. Rozstrzygniecie post^powania i zlecenie realizacji zamowienia

Post^powanie ofertowe zostanie rozstrzygniele nie pozniej niz w dniu 27 grudnia 2011 do godz. 15.30. 0
wynikach post^powania jego uczestnicy zostana^ poinformowani droga^ faxowa^ lub mailowa^ najpozniej w dniu 28
grudnia 2011 do godz. 15.30. W tym samym terminie do podmiotu wybranego w wyniku rozstrzygni^cia
post^powania zostanie skierowana umowa do podpisania na zlecenie realizacji zamowienia z dodatkowymi
informacjami wskazanymi w tresci niniejszego zapytania. Zamawiajapy zastrzega sobie mozliwosc przesunifcia
w/w terminow w sytuacji, gdyby wynikato z koniecznosci przedtuzenia analizy ofert i zwia^zanej z tym potrzeby
uzyskania dodatkowych informacji od oferentow.

Bialystok, 14 grudnia 2011 r.
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