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ZAPYTANIE OFERTOWE
ZNAK SPRAWY: DZ-2501/1/16
Postępowanie prowadzone z pominięciem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.
Zamawiający:
Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy
Al. Partyzantów 57
24-100 Puławy
Tel. 081/8893000 , fax. 081/886 25 95
www.piwet.pulawy.pl
Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Puławach
zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na wykonywanie usług polegających na
obsłudze inwestycji budowlanych Państwowego Instytutu Weterynaryjnego – Państwowego
Instytutu Badawczego z siedzibą w Puławach zw. z prowadzonymi i planowanymi
inwestycjami. W szczególności
- nadzorze nad usuwaniem wad i usterek ujawnionych w okresie gwarancyjnym w
zrealizowanej w 2014 r. inwestycji w Zduńskiej Woli pod nazwą „Przebudowa fragmentu
budynku, remontu instalacji kanalizacji sanitarnej i technologicznej oraz budowa nowych
wewnętrznych przyłączy w trzech etapach (etap I – przebudowa części budynku
laboratoryjnego Zakładu Pryszczycy dla potrzeb modernizacji instalacji do inaktywacji wirusa
pryszczycy), (etap II – remont instalacji kanalizacji sanitarnej i technologicznej), (etap III –
budowa wewnętrznych przyłączy kanalizacji: sanitarnej, technologicznej i kanalizacji
kablowej)
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- uzgadnianiem i odbiorem dokumentacji projektowej związanej z wymianą filtrów klasy H14
w laboratorium Zakładu Pryszczycy w Zduńskiej Woli
- opracowywaniem założeń projektowych do planowanych przez Instytut inwestycji,
- uczestniczeniem w odbiorach inwestycji.
- doradztwem w inwestycjach
Wykonawca usługi winien posiadać co najmniej następujące niżej wymienione uprawnienia
i umiejętności:
- bez ograniczeń do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalności
konstrukcyjno – budowlanej;
- uprawnienia do projektowania w specjalności architektonicznej
- umiejętność kosztorysowania.
Ponadto wykonawca powinien posiadać co najmniej 10- letnie doświadczenie w pracy przy
projektowaniu i nadzorze nad prowadzonymi inwestycjami oraz posiadać doświadczenie
w prowadzeniu inwestycji realizowanych przez wykonawców wyłonionych w postępowaniach
przetargowych na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych.
Warunki płatności – Zamawiający będzie dokonywał płatności w okresach miesięcznych za
wykonywane usługi w danym miesiącu na podstawie faktury lub rachunku do umowy cywilnoprawnej.
Okres, na jaki zostanie zawarta umowa z wybranym Wykonawcą – 24 miesiące.
W przypadku konieczności odbycia podróży do miejsca nadzorowania inwestycji (Zduńska
Wola) Wykonawca będzie rozliczał się z Zamawiającym wg stawki za km przebiegu pojazdów
dla samochodów osobowych określoną w odrębnych przepisach:
zgodnie z przedłożoną Zamawiającemu ewidencją przebiegu pojazdu. Nie przewiduje się
zwrotu kosztów podróży za dojazdy do siedziby Zamawiającego.
Oferta powinna zawierać:
- stawkę miesięczną netto za wykonywane usługi (w przypadku gdy wykonawca nie będzie
wystawiał faktur, a będzie z nim zawarta umowa cywilno-prawna zostaną doliczone do podanej
kwoty składki ZUS zgodnie z obowiązującymi przepisami),
- dokumenty potwierdzające uprawnienia wykonawcy usługi oraz jego doświadczenie
Informacje ws. postępowania udzielane są pod nr tel. 081/889 31 00 od pn-pt w godz. 7-15 lub
pod adresem mail’owym: przetargi@piwet.pulawy.pl.
Ofertę należy przesłać na adres Instytutu do dnia 12.01.2016 r. godz. 12:00.
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