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Kobyłka, dnia 7 lipca 2021 r.
KONKURS OFERT

I. ZAMAWIAJĄCY
Miasto Kobyłka
ul. Wołomińska 1, 05-230 Kobyłka
NIP: 125-133-23-90, REGON: 013269663
II. PROCEDURA ROZPATRYWANIA OFERT
Wartość zamówienia nie przekracza kwoty określonej w art. 2 ust 1 pkt. 1 ustawy Prawo
zamówień publicznych (Dz.U. 2021 poz. 1129).
Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Miasta
Kobyłka.
III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie projektu budowlano wykonawczego
dokumentacji projektowo-kosztorysowej zagospodarowania Placu 15 – go Sierpnia
w Kobyłce.
Wykonanie koncepcji, a następnie projektu budowlano wykonawczego zagospodarowania
Placu 15-Sierpnia w Kobyłce w zakresie budowy ozdobnej fontanny (wraz z budową
przyłącza wodociągowego i energetycznego), budowy toalety miejskiej (wraz z budową
niezbędnych przyłączy), budowy altan (zadaszeń) wymiana istniejącego oraz budowy
nowego oświetlenia wzdłuż alejek parkowych, budowy monitoringu, wymiany nawierzchni
i ewentualnie budowy nowych alejek, a także budowę małej architektury w postaci
stylowych ławek i stojaków rowerowych, kosze na śmieci, stół do tenisa, szachy terenowe,
oraz aranżację terenu do spotkań plenerowych od strony ul. Ks. Marmo. Dodatkowo wzdłuż
alejek tablice ze zdjęciami historycznymi miasta (w ilości uzgodnionej na etapie
wykonywania koncepcji).
Ponadto planowane są nasadzenia roślin ozdobnych (jedno- i wieloletnich), drzew, krzewów
zgodnie z opracowanym przez podmiot projektujący i uzgodnionym z zamawiającym
zakresem min: forma żywopłotu od otaczających plac ulic.
Inwestycja ma korzystnie wpłynąć na jakość terenów zielonych w mieście, stworzone
zostanie miejsce relaksu dla mieszkańców, a nowe nasadzenia mają zmniejszyć hałas na
placu dobiegający z okolicznych ulic.
Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia stanowi załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego.
IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Termin wykonania koncepcji, o których mowa w pkt. III .– do dnia 15 września 2021 r.
Termin wykonania opracowań projektowych, o których mowa w pkt. III.– do dnia 17 grudnia
2021 r.
V. ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJĄCE

1. Zamawiający przewiduje powierzenie zamówień uzupełniających, polegających
na powtórzeniu podobnych usług, stanowiących nie więcej niż 20% wartości zamówienia
podstawowego.
2. Przedmiotem zamówienia uzupełniającego może być w szczególności powierzenie
zamówienia zgodnego z przedmiotem zamówienia (opracowanie dodatkowej dokumentacji
np. wizualizacji opracowań, nasadzeń drzew i krzewów, małej architektury itp.) Wartość
zamówień uzupełniających będzie ustalana indywidualnie z proporcjonalnie do wielkości
zamówienia w stosunku do zamówienia podstawowego.
VI. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
O udzielenie przedmiotowego zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy wykażą,
że spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu:
Posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia.
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie 3 lat przed
upływem terminu składania ofert (a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy
– w tym okresie), z należytą starannością opracował co najmniej dwie dokumentacje
projektowo-kosztorysowe zagospodarowania terenu wraz z oświetleniem i małą architekturą
i obiektami kubaturowymi (typ. Wiata, toaleta itp.).
Ocena spełniania ww. warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą
„spełnia – nie spełnia” w oparciu o informacje zawarte w ofercie. Z treści załączonych
dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż ww. warunki Wykonawca spełnił.
VII. DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIANIE WARUNKÓW
1. Spełnienie warunku opisanego w pkt VI Wykonawca udokumentuje wypełniając tabelę
zgodną ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3. Do wykazu należy załączyć dowody
potwierdzające, że usługi potwierdzające spełnianie warunku posiadania wiedzy
i doświadczenia (VI.) zostały wykonane należycie (np. referencje itp.) w formie kopii
poświadczonych „za zgodność z oryginałem”. Z dokumentów potwierdzających należyte
wykonanie musi jednoznacznie wynikać, że usługi zostały wykonane należycie i terminowo.
2. Zamawiający informuje, że Wykonawcy nie spełniający podmiotowego warunku zostaną
wykluczeni (po jednokrotnym wezwaniu o uzupełnienie), zaś oferty niespełniające
wymogów niniejszego konkursu zostaną odrzucone.
VIII. OPIS SPOSOBU WYBORU OFERTY
1. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie kryteria
Cena (waga 100 % = 100 pkt)
Cena musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją niniejszego przedmiotu
zamówienia.
2. Zamawiający odrzuci oferty, których cena będzie rażąco niska tj. będzie odbiegać o 30%
od średniej wszystkich ofert.
IX. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERTY

1.
2.

Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty lub kuriera na adres: Urząd Miasta
Kobyłka, 05-230 Kobyłka ul. Wołomińska 1 lub też dostarczona osobiście do kancelarii
Urzędu Miasta Kobyłka, do dnia 12 lipca 2021 r. do godz. 13:00.
Oferty złożone po upływie terminu podanego powyżej nie będą rozpatrywane.

3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12 lipca 2021 r. o godzinie 13.15, pok. nr 1
(Sala Konferencyjna), Urząd Miasta Kobyłka.
X. ZAWARTOŚĆ OFERTY
1.

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z napisem: „Opracowanie projektu
budowlano wykonawczego dokumentacji projektowo-kosztorysowej zagospodarowania
Placu 15 – go Sierpnia w Kobyłce”. Oferta powinna być podpisana przez osobę
upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy
określoną w rejestrze lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej
Wykonawcy albo przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy.

2. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument składający się
na ofertę powinien być czytelny.
3. Oferta powinna zawierać dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału
w postępowaniu.
XI. INFORMACJE DODATKOWE
1. Wykonawca będzie mógł przystąpić do prac części projektu budowlano wykonawczego po
weryfikacji i akceptacji zakresu i szczegółów określonych w koncepcji. Koncepcja musi być
zatwierdzona protokolarnie przez Zamawiającego.
2. Wykonawca odpowiada za merytoryczną stronę opracowania. W przypadku stwierdzenia
jakichkolwiek błędów w opracowaniu będącym przedmiotem zamówienia Wykonawca
uwzględni uwagi i poprawi opracowanie w ramach wynagrodzenia wskazanego w złożonej
ofercie. Cena w ofercie winna obejmować wszystkie koszty i składniki związane
z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego.
3. W ramach realizacji zamówienia Wykonawca przeniesie na Zamawiajacego autorskie prawa
majątkowe do wszystkich dokumentów i opracowań wykonanych/wytworzonych w ramach
realizacji przedmiotu zamówienia, w tym prawo do wykorzystywania dokumentów w części
lub w całości – na wszystkich polach eksploatacji określonych w ustawie o prawie
autorskim.
4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych i wariantowych.
5. W toku oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści
złożonych ofert.
6. Wszelkie zapytania odnośnie oferty można kierować na adres: pawel.dylewski@kobylka.pl,
tel. 22 760 70 91, tomasz.bochinski@kobylka.pl, tel. 22 760 70 92
7. Informacja o rozstrzygnięciu postępowania o udzielenie zamówienia zostanie zamieszczona
na stronie internetowej Urzędu Miasta Kobyłka oraz wysłana do Wykonawców biorących
udział w postepowaniu.
8. Termin związania ofertą: 30 dni.

9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamknięcia postępowania i nieudzielenia
zamówienia, a Oferentom nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia.

XII. ZAŁĄCZNIKI
Załącznik nr 1 – Formularz oferty,
Załącznik nr 2 – Projekt umowy,
Załącznik nr 3 – Wzór tabeli dokumentującej doświadczenie Wykonawcy,
Załącznik nr 4 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

