
Stadnina Koni ,,Krasne" Sp. zo.o. w Krasnem
Ul. Mickiewicza 36
06-408 Krasne

Tel. 23 671 00 85 , kom.604439924
Mai ! : sekretariat@stadn inakrasne.com. pl

Krasne dnia 30.06.f020r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Stadnina Koni ,,Krasne" Sp. z o.o. w Krasnem ul. Mickiewicza 36, 06-408 Krasne

REGoN:1.301.95218, NIP:566-10.01-861- zaprasza do sktadania ofert na rea|izację zadania:

Opracowanie Dokumentacji Proiektowei Etap I Zabytkowei Oficyny

,,ochronki,, w Krasnem wpisanej w księdze rejestru A pod numerem 66.

t . oKREŚLEN|E PRZEDMloTU zAMÓwlerulR:

Przedmiotem zamówienia: jest opracowanie petnej dokumentacji projektowej - etap

Zabytkowej oficyny ,,ochronki,, w Krasnem zgodnie z koncepcjq Zamawiajqcego

n iezbęd nymi przytqczen ia m i do sieci i nfrastru ktu ry.

Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia:

1.. Wykonanie inwentaryzacji budowlanej architektoniczno-konstrukcyjnej budynku i

inwentaryzacji instaIacji w budynku w zakresie niezbędnym do wykonania projektu jego

przebudowy.

2. opracowanie ekspertyzy budow|ano-konstrukcyjnej budynku z uwzg|ędnieniem stanu

podłoża gruntowego zgodnie z wymogami.

3. opracowanie wstępnej koncepcji zagospodarowania, urzqdzenia i uzbrojenia terenu,

wstępnej koncepcji projektowej architektoniczno-budow|anej budynku we wszystkich

rodzajach budownictwa.

4. Opracowanie projektu zagospodarowania terenu, wykonanie projektu budowlanego i

projektu wykonawczego uksztattowania terenu, szaty roś|innej, |okaInych sieci i przytqczeń'

5.Wykonanie pełnej dokumentacji projektowo.kosztorysowej obejmujqcej projekt

budow|any i projekt wykonawczy częśc architektoniczna i część konstrukcyjna oraz częsc

instalacyjna (instalacje rurowe, instalacje elektryczne itelekomunikacyjne).

6. opracowanie projektu wykonawczego architektury wnętrz.
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7. Wykonanie branżowych projektów wykonawczych zabezpieczeń przeciwpożarowych,

węzłów ciepInych, instalacji wenty|acji mechanicznej, k|imatyzacji i odciqgów miejscowych.

Wymagania ogól ne do projektowania :

1 . Zamawiajqcy zIeca dokonanie wizji w terenie przed złożeniem oferty jak równiez przed

przystqpieniem do wykonywania prac koncepcyjnych i projektowych.

2 ' Koncepcja projektowa musi być zatwierdzona przez Zamawiajqcego przed wykonaniem

ostatecznej dokumentacji do wniosku o uzyskanie decyzji o pozwo|eniu na budowę.

3 . Dokumentacja projektowo-kosztorysowa obejmujqca projekty budow|ane i wykonawcze

musi być opracowana w sposób zgodny z zasadami współczesnej wiedzy technicznej,

obowiqzujqcymi przepisami w tym techniczno-budow|anymi oraz ochrony zabytków i

ochrony środowiska.

4 .opracowana Dokumentacja Projektowa-Etap | ,,ochronka,,, aktualna na dzień 20 sierpnia

2o2or. na|eży z|ozyć w siedzibie WUOZ w ce|u uzyskania oceny merytorycznej poprawności

dokumenta Ąi przez MWKZ w wersji elektronicznej Iub w wersji papierowej'

5 .Dokumentacja projektowa musi posiadać wsze|kie Wymagane prawem opinie, uzgodnienia

oraz pozwo|enia niezbędne do rea|izacji inwestycji.

6 . Dokumentacja projektowa musi być wykonana w stanie komp|etnym z punktu widzenia

celu , któremu ma służyć.

7 . Dokumentacja projektowa będzie stużyć do opisu przedmiotu zamówienia W przetargu, W

oparciu o ustawę Prawo Zamówień Publicznych na roboty budow|ane, oraz do rea|izacji

pełnego zakresu robót budowlanych na jej podstawie, niezbędnego do jego użytkowania

zgodnie z przeznaczeniem.

Wymagania szczegółowe do projektowania:

P|anowane przedsięwzięcie po|egać będzie na zaadaptowaniu istniejqcej zabytkowej oficyny

,,ochronki,,w Krasnem na dziatce nr' eW. fL3/32 będqcej wtasnościq Stadniny Koni ,,Krasne,,

Sp. z o.o. w, Krasnem. ,,ochronka,, została zbudowana W 1895 roku przez Ludwika

Krasińskiego. Budynek ,,ochronki 
,,został wpisany do księgi zabytków nieruchomych

województwa mazowieckiego pod numerem A-66. P|anowane prace przy budynku pod|egajq

uzgodnieniu z Mazowieckim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków'

Chara kterystyczne param etry istniejqcego obiektu :

- powierzchnia zabudowy - L61,5m2,



- kubatura budynku - 1950m3,

- budynek 2 piętrowy z poddaszem użytkowym, podpiwniczony,

. ściany zewnętrzne z cegły ceramiczne j na za prawie cementowo-wapiennej,

- e|ewacja bez tynków zewnętrznych,

- fundamenty i ściany piwnic z kamienia łamanego,

. stropy nad piwnicq ceramiczne tękowe z cegty pełnej ceramicznej, w k|atce schodowej i

ho|u typ K|eina, I i Il piętro oraz poddasze drewniane ze ś|epym putapem i podsufitkq z

trzciny,

- konstrukcja dachu drewniana płatwiowo-sto|cowa usztywniona mieczem i zastrzałami,

- pokrycie dachu dachówkq ceramicznq karpiówkq na łatach, rynny i rury spadowe z b|achy

ocynkowanej,

- okna drewniane skrzynkowe podwójne, drzwi zewnętrzne drewniane klepkowe a

wewnętrzne ptytowe,

- podtogi białe z desek 32mm na |egarach, schody Wewnętrzne konstrukcji sta|owej, stopnie

betonowe, barierka d rewniana,

- instaIacja e|ektryczna, wodociqgowa, kanaIizacyjna i grzewcza - zdewastowane.

W ramach zagospodarowania budynku p|anuje się między innymi:

- uporzqdkowanie terenu,

- podział pomieszczeń: pomieszczenie biurowe, sa|a konferencyjna, izba pamięci, kuchnia z

aneksem kuchennym, pokoje hotelowe, łazienka z WC,

- wyposażenie budynku w kotłownię gazowq |ub na o|ej opałowy,

- wybudowanie nowych instalacji wod-kan, co, i cw,

- wybudowanie nowej insta|acji e|ektrycznej i oświet|enia (z gniazdkami, włqcznikami,

pu n ktem oświet|eniowym sufitoWVffi ,

- wykonanie wentylacji grawitacyj nej, m echa n icznej oraz kl i matyzacii,

-przebudowę k|atki schodowej i montaż windy oraz Wyznaczenie wyjść ewakuacyjnych |ub

technicznych,

- wyposażenie pomieszczeń..tazienka _ umywa|ki, suszarki, pisuary, sedesy, na podtodze gres

na ścianach g|azura, Kuchnia- aneks kuchenny, kuchenka elektryczna, |odówka, podłoga z

gresu, a na ścianach g|azura, pomieszczenia biurowe, sa|a konferencyjna i izba pamięci -
podłoga z pane|i, okna i drzwi drewniane,

- wykonanie drenażu opaskowego wokót budynku.

Wymagania Zamawiajqcego w odniesieniu do dokumentacji projektowej:

Wszystkie opracowane projekty majq być w 4 egzemp|arzach + 1" egzemp|arz w formie

elektronicznej (pliki edyt.+pdf).



ll . WARUNKI UDzlAŁU W PosTĘPoWANlU
1. Wiedza idoświadczenie:

Zamawiajqcy Wymaga aby Wykonawca wykaza|, ie posiada zdo|ność zawodowq (wiedza i

doświadczenie), to jest w okresie ostatnich 5 |at przed uptywem terminu sktadania ofert, a

jeże|i okres prowadzenia ich dziata|ności jest krótszy - w tym okresie: wykonat co naimniei 1.

ustuge oolegaiaca na opracowaniu wie|obranżowei. budow|ano-wvkonawczei dokumentacii

proiektowo-kosztorvsowei obeimuiacei proiektv budowlane i wvkonawcze dla potrzeb

budowv lub przebudowv budvnku zabwkowego.

Do ofertv na|eżv załaczvć wvkaz usług wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5

|at przed upływem składania ofert, a jeże|i okres prowadzenia dziata|ności jest krótszy - w
tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, daty, miejsca wykonania i podmiotóW/ na rzecz

których usługi te zostaty wykonane, z zatacznikiem dowodów okreś|aiacvch czv te ustugi

zostałv wvkonane naIeżvcie'

2. osoby zdolne do wykonywania zamówienia:
Zamawiajqcy Wymaga aby Wykonawca wykaza|, ze posiada zdo|ność zawodowq (potencjał

kadrowy), to jest dysponuje lub będzie dysponował osobami, które skieruje do reaIizacji

zamówienia' Warunek zostanie spetniony, jeże|i wykonawca wskaże osoby, które będq

uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, posiadajqce uprawnienia do projektowania bez

ograniczeń |ub odpowiadajqce im uprawnienia, które zostały wydane na podstawie

wcześniej obowiqzujqcych przepisów, w nastepuiacvch speciaInościach:

1) architektonicznej - projektant tej specja|ności musi posiadać doświadczenie w
opracowaniu, jako główny projektant minimum 1 wie|obranżowej, budow|ano-
wykonawczej dokumentacji projektowo-kosztorysowej obejmujqcej projekty
budowlane i wykonawcze dla potrzeb budowy lub przebudowy budynku
zabytkowego,

f) konstrukcyjno-budowlanej,
3) instalacyjnej w zakresie instalacji i urzqdzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,
4) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzeń sanitarnych.

Do ofertv należv za|aczvc wvkaz osób skierowanych przez Wykonawcę do rea|izacji

zamowrenra.

Zamawiaiacv wvmaga. abv osobv wskazane w Wvkazie osób uczestniczvtv w rea|izacii

przedmiotu zamówienia. Zmianafzastępstwo tych osób w toku rea|izacji zamówienia jest

moż|iwe w przypadku uzasadnionej konieczności na wniosek Wykonawcy. Zamawiajqcy

zatwierdzi wniosek o zmianę, gdy zaproponowana w ramach zmiany osoba posiadać będzie

kwaIifikacje i doświadczenie spetniajqce wymogi okreś|on e przez Zamawiajqcego W pkt. Il'2.



tlt . sPosÓB UzYsKANtA lNFoRMAcJt DoTYczĄcYcH ZAMÓW|ENIA

Szczegółowe informacje dotyczqce przedmiotu zamówienia można uzyskać osobiście w

siedzibie Zamawiajqcego: Stadnina Koni,,Krasne,'Sp. z o.o., ul. Mickiewicza 36,

06-408 Krasne e-mail: sekretariat@stadninakrasne.com.p!

!V . TERMIN WYKoNANIA zAMÓWtENlA:

Wykonawca wykona przedmiot umowy w terminie: do 30.09.2020 roku.

V. OPIS SPOSOBU WYBORU OFERTY:

Zamawiajqcy dokona wyboru najkorzystniejszej oferty (pod uwagę będzie brana cena

ofertowa brutto, zapewnienie wykonania zamówienia w terminie oraz podejście wykonawcy

w czasie dokonywania wizji w terenie przed złożeniem oferty.

V|. MIEJSCE l TERMIN SKŁADANIA OFERTY:

ofertę można wysłać mailowo ( skan oferty podpisany przez osobę uprawnionq |ub w

postaci dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym)

na adres: sekretariat@stadninakrasne.com'p| |ub z|ozyć pisemnie W siedzibie

Zamawiajqcego W sekretariacie, nie później niż do dnia 14 |ipca 2020 roku do godziny 13"..

oferty złożone po terminie podanym powyżej zostanq niezwłocznie zniszczone'

Vll. ZAWARToŚĆ oFERTY:

1. . ofertę stanowi:

1) wypetniony formuIarz ,,oferta cenowa,, - załqcznik nr'1;

2) wykaz ustug,

3) wykaz osób do rea|izacji zamówienia.

f oferta powinna być podpisana przez osobę upowaznionq do reprezentowania

Wykonawcy, zgodnie z formq reprezentacji Wykonawcy okreś|ona W rejestrze |ub innym

dokumencie, właściwym dIa danej formy organizacyjnej Wykonawcy aIbo przez

u petnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy.

3 . oferta powinna być sporzqdzona w języku po|skim. Każdy dokument składajqcy się na

ofertę powinien być czyte|ny'

4 . ofertę wrazz dokumentami sktadanymi w formie pisemnej na|eży umieścić z zamkniętym

opakowaniu, uniemoż|iwiajqcym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego

opakowania. opakowanie powinno być oznaczone nazwq ( firmq, imieniem i nazwiskiem) i

ad resem Wykonawcy, zaad resowa ne następujqco:



Stadnina Koni ,,Krasne" Sp. z o.o. u!. Mickiewicza 36, 06-408 Krasne

oraz opisane:

OFERTA na:

,,Opracowanie Dokumentacji Projektowej- Etap l,,OHRONKA".

VIII. INRORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERW:

Firmy i osoby składajqce ofeńy zostanq powiadomienite|efonicznie o wyborze oferty.

IX. INFORMACJA O TERMINIE I MIEJSCU PODPISANIA UMOWY ZOSTANIE

N|EzWŁoczNlE PRZEKAZANA WYBRANEMU WYKoNAWCY TELEFoNlczNlE,

MA|LEM LUB DRoGĄ PoczToWĄ.

x. tNFoRMAcJE oGÓlrur:
1' Zamawiajqcy nie stosuje przy zamówieniu przepisów ustawy o zamówieniach publicznych.

2. Niniejsza oferta oparta jest o zasady wynikajqce z ustawy z dnia 23 kwietnia 1964_ Kodeks

Cywilny.

3 .Zamawiajqcy zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty, prowadzenia da|szych

negocjacji z wybranymi kontrahentami, unieważnienia oferty W części Iub całości i

niedokonania wyboru bez podania przyczyny.

vuć J."t.s--
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ZADANIE:
Opracowanie Dokumentacji Projektowej- Etap I Zabytkowej Oficyny ,,Ochronk!" w
Krasnem.

ZAMAWIAJĄCY: Stadnina Koni,,Krasne,, Sp.z o.o.
06-408 Krasne ul. Mickiewicza 36

NAZWA I ADRES WYKONAWCY:

reprezentowany ptzez:

(imię, nazwisko, stanowiskolpodstawa do reprezentowania)

Numer, którym Wykonawca posługuje się w związku z prowadzoną działalnością (np. NIP,

REGON, PESEL, KRS).

Działajqc w imieniu i na rzecz wymienionego(ych) powyżej Wykonawcy(ów)

oŚwiadczam(y)' że:

1 . ZAPOZNAŁEM(LIŚMY) się z treścią niniejszego zamówienia.

2 .AKCEPTUJĘ(EMY)' w pełni ibezzastrzeżeń' postanowienia i zapisy niniejszego zamówięnia.

3 . GWARANTUĘ(EMY) wykonanie całości niniejszego zamówienia.

4 .ZREAL|ZUJĘ(EMY) przedmiotowe zamówienie, którego przedmiotlzadanie określone jest

szczegółowo w opisie przedmiotu Za cenę:. .. ... '.. ...zł brutto,

słownie:... . ' '. .. w tym 23% VAT.

5 . OŚWIADCZAMY, że zdobyliśmy konieczne informacje oraz materiaĘ do prrygotowania ofeĘ.

ó. W prą,padku wyboru naszej ofeĘ ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ do podpisania umowy w terminie i

m iej scu wskazanym przez Zamawiaj ącego.

7 . Inne ustalenia:

- osoba do kontaktu:......... e-mail:. .., tel: ..

8 ' ZaŁączniki do'oferty:

dnia.. ....... 2020 roku.

(Wykonawca/Pełnomocn ik)


