Srebrna Góra 8-01-2016r.

Zaproszenie do złożenia oferty.

Zamówienie na zadanie dla którego szacunkowa wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w
złotych równowartości kwoty 30 000 EURO netto. W związku z art.4 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.)
I. ZAMAWIAJĄCY:
Twierdza Srebrna Góra sp. z o.o. , ul. Kręta 4, 57-215 Srebrna Góra, NIP 8871684069 , REGON
891503946, email: biuro@twierdzasrebrnagora.pl
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
W związku z planowaną realizacją projektu mającego na celu ochronę i adaptację Pomnika Historii –
Twierdzy Srebra Góra w ramach, Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa
Dolnośląskiego na lata 2014 - 2020, Twierdza Srebrna Góra Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty
cenowej na wykonanie opracowania dla niżej przedstawionego zakresu.
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji - Programu Funkcjonalno Użytkowego dotyczącego planowanego przedsięwzięcia pn.:
ADAPTACJA I RESTAURACJA POMNIKA HISTORII- TWIERDZA SREBRNA GÓRA DO CELÓW
MUZEALNYCH I TURYSTYCZNYCH WRAZ Z UTWORZENIEM NOWEJ TRASY DYDAKTYCZNEJ W
NIEDOSTĘPNYCH OBECNIE CZĘSCIACH ZABYTKU
Inwestycja ma na celu m in. ustabilizowanie złego stanu technicznego ścian i sklepień, remont i
uzupełnienie zawalonych tuneli komunikacyjnych, a dzięki temu udostępnienie najbardziej unikalnych i
wartościowych części trzonu Twierdzy Srebrnogórskiej do celów muzealnych i turystycznych. W ramach
prac przewiduje się również wykonanie ekspozycji dydaktycznych:
ekspozycja artylerii fortecznej,
ekspozycja pn.: twierdza jako miejsce testów nowej technologii wojskowej,
ekspozycja pomieszczeń związanych z funkcjonowaniem twierdzy: kazamata studzienna, izba
żołnierska, czarna kuchnia, wraz z odtworzeniem pierwotnego wyposażenia,
ekspozycja systemu odwadniającego,
ekspozycja krajobrazowa elementów systemu obronnego z korony Donżonu, poprzez budowę
tarasu widokowego.

Ponadto planuje się modernizacja toalet w Bastionie Dolnym z uwzględnieniem osób
niepełnosprawnych, wraz z wykonaniem przyłącza kanalizacyjnego na potrzeby obsługi ruchu
turystycznego.
W ramach projektu planowane jest udostępnienie nowej trasy dydaktycznej dla zwiedzających.
Przebieg trasy wraz z elementami jej zagospodarowania przedstawia załącznik graficzny oraz
załącznik tekstowy.
Program Funkcjonalno - Użytkowy należy wykonać zgodnie z:
a) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 roku w sprawie
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (tekst jednolity Dz. U.
z 2013 roku, poz. 1129).
b) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określania metod i
podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, planowanych kosztów prac projektowych
oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalnoużytkowym (Dz. U. z dnia 8 czerwca 2204r., Nr. 130, poz.1389, z pózn.zm.)
Kompletny Program Funkcjonalno - Użytkowy powinien zawierać w szczególności:
a) Ogólny opis planowanych niezbędnych robót budowlano-konserwatorskich wraz ze wskazaniem
stawianych im wymagań technicznych, architektonicznych, materiałowych, funkcjonalnych i
ekonomicznych.
b) Ogólne opisy i charakterystyki planowanych i przewidywanych rozwiązań technicznych.
c) Określenie planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót
budowlano-konserwatorskich.
d) Uwzględnienie wszystkich wytycznych inwestorskich i uwarunkowań konserwatorskich.
Obiekty będące przedmiotem opracowania podlegają prawnej ochronie konserwatorskiej na
podstawie na podstawie uchwały nr 42/VII/2002 Rady Gminy Stoszowice z dnia 20.06.2002 r. w
sprawie ustanowienia Fortecznego Parku Kulturowego w Srebrnej Górze oraz na podstawie wpisu
do rejestru zabytków: Twierdza Srebrna Góra (1763-1777 r.), nr rej. A/4708/861 z 13.04.1961 i z
27.11.2001. Ponadto Srebrna Góra – Twierdza Srebrnogórska, nowożytna warownia górska z
XVIII wieku została uznana za Pomnik Historii rozporządzeniem Prezydenta RP z 14 kwietnia
2004 (Dz. U. nr 102 poz. 1058).
Nazwa i Kod wg słownika CPV:
- 71242000-6 przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów;
- 71320000-7 Usługi inżynierskie w zakresie projektowania
- 71221000-3 Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych
III. Termin i miejsce realizacji zamówienia
Termin : 31 stycznia 2016 roku.
Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został wykonany
w ww. terminie, licząc od dnia podpisania umowy.
Miejsce: Twierdza Srebrna Góra, gmina Stoszowice woj. dolnośląskie

nie

później

IV. Warunki udziału w zamówieniu:
O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

niż

posiadają uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy
nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i
osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
Warunek dotyczący wiedzy i doświadczenia. zostanie uznany za spełniony jeżeli Wykonawca
przedstawi dowody w postaci materiału graficznego dołączonych do oferty wykonanych realizacji( np.
kopia wykonanej dokumentacji, kopie protokołów odbioru, kopie umów ), które potwierdzają, że w ciągu
ostatnich pięciu lat wykonał:
co najmniej jedną dokumentację projektową zagospodarowania obiektu, w tym co najmniej 500
m2 powierzchni użytkowej, znajdującego się w rejestrze zabytków ,
co najmniej jedną dokumentację projektową remontu obiektu fortyfikacji nowożytnej z okresu
XVII-XIX w. znajdującego się w rejestrze zabytków.
W przypadku nie spełnienia warunku dotyczącego wiedzy i doświadczenia oferta Wykonawcy zostanie
odrzucona.
V. WYMAGANIA DOT. PRZYGOTOWANIA OFERTY.
załącznik nr 1 Formularz ofertowy
"Oświadczenie Wykonawcy" ze wskazaniem spełnienia warunków wskazanych w punkcie IV (
załączenie dokumentacji potwierdzającej posiadanie doświadczenia), odniesienia się do
zapisów wskazanych w punkcie VII
Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pismem czytelnym.
Oferta musi być opatrzona podpisem oferenta oraz zawierać datę sporządzenia i termin.
Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.
Wykonawca może złożyć w prowadzonym postępowaniu wyłącznie jedną ofertę.
Oferta oraz wszystkie załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania
firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym, wymaganiami ustawowymi
oraz przepisami prawa
Ofertę należy złożyć osobiście lub drogą e-mailową
Zamawiający dopuszcza podwykonawstwa i konsorcja
VI. MIEJSCE I SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT.
Oferta może być przesłana za pośrednictwem poczty, kuriera lub złożona osobiście w siedzibie
zamawiającego, lub przesłana drogą elektroniczną na adres: Twierdza Srebrna Góra Sp. o.o., ul.
Kreta 4, 57-215 Srebrna Góra, adres –e-mail: biuro@twierdzasrebrnagóra.pl, do dnia 15.01.2016 r. do
godz. 10.00 .
VII. Kryteria oceny i wyboru ofert:
Przed dokonaniem oceny ofert, wszystkie zostaną sprawdzone w celu stwierdzenia, czy spełniają
wymagania określone w przedmiocie zamówienia. Oferty spełniające wszystkie wymogi formalne oraz
warunki kwalifikacyjne będą oceniane na podstawie danych przedstawionych w ofercie, według
kryterium:

łączna cena oferty brutto - 100%.
Kryterium ceny (Kc)
Ocena: Łączna cena brutto za wykonanie zamówienia.
Wartość punktowa wyliczana jest wg wzoru:
Cn
Kc = -------- x 100 x R
Cb
Kc
Cn
Cb
R

-

liczba punktów ocenianej oferty dla kryterium ceny,
cena oferty z najniższą ceną,
cena badanej oferty,
ranga kryterium ceny (0,100).

VIII. Informacje dodatkowe:
1) Zamawiający przyzna realizację zamówienia Wykonawcy, który spełnia wymagania określone w
niniejszym zapytaniu ofertowym i uzyska najwyższą ilość punktów w oparciu o wyżej podane
kryterium wyboru. Maksymalna liczba punktów jaką może uzyskać Wykonawca wynosi – 100
punktów. Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
2)

Płatność nastąpi po wykonaniu i odbiorze zamówienia.

3) Przedmiotowe opracowanie należy dostarczyć do Zamawiającego w 4 egzemplarzach w formie
papierowej ) oraz 1 egz. w wersji elektronicznej na nośniku. Termin wykonania opracowania: do
dnia 31 stycznia 2016 roku.
4) Ze względu na znaczny stopień skomplikowania przedmiotu zamówienia – Pomnik Historii…
Zamawiający sugeruje, aby każdy z wykonawców dokonał wizji terenowej ( wizja nie jest
obowiązkowa ) .
IX. Osoby do kontaktu :
Osobami ze strony Zamawiającego upoważnionymi do kontaktowania się z wykonawcami w zakresie
przedmiotu zamówienia:
Grzegorz Basiński – tel. 603988883, email: konserwacja@twierdzasrebrnagora.pl

Załącznik nr 1

dane oferenta

..………………. dnia ……

Formularz ofertowy
Twierdza Srebrna Góra Sp. z o.o.
ul. Kręta 4
57-215 Srebrna Góra
Odpowiadając na skierowane do nas zapytanie ofertowe dotyczące zamówienia publicznego
realizowanego na podstawie art. 4 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
Publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) a dotyczącego:
.....................................................................................................................................................................
...........................................................................................................
(wpisać przedmiot zamówienia )
składamy ofertę następującej treści:
1. Oferujemy wykonanie zamówienia za cenę netto...............................................................zł.
Obowiązujący podatek VAT .......%
.........................................................................zł.
Cena brutto .........................................................................................................................zł.
Słownie: .................................................................................................................................
2. Przyjmujemy do realizacji postawione przez zamawiającego, w zapytaniu ofertowym, warunki
3. Oświadczamy, że firma jest płatnikiem podatku VAT o numerze identyfikacyjnym
NIP .......................................................

............................................................
podpis osoby upoważnionej

