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                                        Zapytanie ofertowe 

  w trybie art. 4 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych 

 

Opis przedmiotu zamówienia: 
Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z niezbędnymi 

uzgodnieniami, w tym m.in.: 

- inwentaryzacja istniejących instalacji elektrycznych dla potrzeb  

  wykonania projektu, 

- wykonanie projektu zmiany instalacji elektrycznych celem  

  zastosowania podliczników do rozliczania zużytej energii  

  elektrycznej przez najemców, 

- wykonanie wszystkich niezbędnych zmian instalacji w celu  

  przystosowania do obowiązujących przepisów oraz bieżących  

  potrzeb, 

- wykonanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, 

- uzyskanie wszystkich niezbędnych uzgodnień i dokonanie   

  zgłoszenia lub uzyskania pozwolenia na budowę jeśli wymagać tego   

  będzie wykonanie zaprojektowanego zakresu robót,  

- wykonanie szacunku kosztów robót instalacyjnych oraz kosztorysu  

  inwestorskiego, 

- nadzór autorski nad realizacją projektu , w tym niezbędna pomoc     

  przy udzielaniu zamówienia na realizację zadania ( odpowiedzi na  

  pytania w trybie ustawy Prawo  zamówieniach publicznych ), 

- w projekcie należy uwzględnić wszystkie prace , które są niezbędne  

  do wykonania zamówienia. 

- przedmiot zamówienia musi być opracowany na podstawie norm  

  oraz przepisów aktualnych na dzień złożenia wniosku o wydanie  

  pozwolenia na budowę. 

- wykonawca zobowiązany jest do opisania zaproponowanych  

  materiałów zgodnie z art. 29 i 30 ustawy Prawo zamówień   

  publicznych. 



 

Koszty niezbędnych opinii, analiz, uzgodnień zawiera cena oferty. 

Miejsce projektowania : 
- budynek szpitala w Ozimku przy ul. Częstochowskiej 31 

Termin i płatność: 
- termin składania ofert – 27.01.2014 r., ważność oferty min.60 dni, 

- termin wykonania – zgodnie z ofertą liczone od dnia podpisania  

  umowy, 

- umowa zawarta na kwotę ryczałtową z terminem płatności   

  21 dni od daty otrzymania faktury, 

- dokumentacja obiektu w tym instalacji elektrycznej wyłącznie do  

  wglądu w obiekcie w Ozimku po wcześniejszym uzgodnieniu. 

 

Ofertę proszę wysłać pocztą na wskazany wyżej adres Zamawiającego 

lub złożyć w Kancelarii Starostwa Powiatowego w Opolu przy ul. 1 

Maja 29. 

Telefon kontaktowy w sprawie uzgodnień i oględzin - 775415110 
 

 

                                                             Naczelnik Wydziału Administracyjno-Gospodarczego 

                                                                                     W.Lewandowski 


