
URZĄD Gl\Il1~~Y
72-001 Kołbaskowo 106

tel. 091 311-95-10 wew. 41
woj. zachodniopomorskie

Kołbaskowo, dnia 23 kwietnia 2010 r.

PR.MB.0643/07/10

Gmina Kołbaskowo zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia

publicznego o wartości poniżej 14.000 Euro dotyczącego wykonania

dokumentacji projektowej dla zadania pod nazwą "Budowa świetlicy wiejskiej

w miejscowości Stobno gmina Kołbaskowo" .

Zamawiający:

Gmina Kołbaskowo

Kołbaskowo 106

72-001 Kołbaskowo

Przedmiot zamówienia:

Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pod nazwą "Budowa świetlicy

wiejskiej w miejscowości Stobno gmina Kołbaskowo".

Termin realizacji zamówienia:

Do 30.06.2010 roku.

Cena ofertowa:

Cena ofertowa powinna zawierać kwotę netto wraz z podatkiem VAT.

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Zamówienie dotyczy wyboru Wykonawcy dla zadania pn. Wykonanie dokumentacji

projektowej na zadanie pn. "Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Stobno gmina

Kołbaskowo". Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji budowlano-

wykonawczej wraz z uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na budowę.

Charakterystyka obiektu objęta przedmiotem zamówienia:

1. Dane techniczne zabudowy

a) Powierzchnia użytkowa 250,00 m2;

b) Kubatura 1300,00 m3;
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c) Kategoria obiektu 3

2. Forma architektoniczna:

Obiekt w konstrukcji drewnianej, szkieletowej (kanadyjskiej) o powierzchni do 250,00

m2. Funkcja obiektu: świetlica z odrębnymi szatniami. W obiekcie znajdować się

będą dwie szatnie z natryskami posiadające oddzielne wejście od tyłu budynku, dużą

salę oraz dwie mniejsze, toalety, szatnie, kuchnię.

3. Zagospodarowanie działki:

a) miejsca parkingowe;

b) ciągi pieszo-jezdne;

c) elementy małej architektury i zieleni;

d) oświetlenie zewnętrzne;

e) przyłącza wodno - kanalizacyjne, elektryczne, teletechniczne, p.poż.

Zakres projektu:

1. Projekt architektoniczny;

2. Projekt konstrukcyjny;

3. Projekt budowlany instalacje elektryczne (instalacja przepięciowa, instalacja

odgromowa, instalacja gniazd wtykowych, instalacja teletechniczna, instalacja

oświetleniowa ogólna, instalacja siłowa);

4. Instalacje sanitarne (instalacja ppoż, instalacja wody ciepłej, instalacja wody

zimnej, kanalizacja sanitarna, instalacja CO);

5. Zagospodarowanie terenu powierzchnia do 2000 m2;

6. Część kosztowa (kosztorysy inwestorskie, przedmiary robót, specyfikacja

wykonania i odbioru robót).

Dokumentacja projektowa powinna zostać sporządzona zgodnie z przepisami Prawa

budowlanego oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca

2003 r w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z

2003 r Nr 120 poz. 1133). Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót

budowlanych powinny zostać sporządzone zgodnie z wymogami Rozporządzenia

Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r w sprawie szczegółowego zakresu i

formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót
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budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowe (Oz.U. Nr 202 poz. 2072 ze

zm.). Przedmiar robót oraz kosztorys inwestorski dla poszczególnych branż powinny

zostać sporządzone zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z

dnia 18 mają 2004 r w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu

inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz

planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-

użytkowym (Oz.U. Nr 130 poz. 1389).

Wykonana dokumentacja winna być złożona w 4 egzemplarzach oraz w wersji

elektronicznej na nośniku CO w formacie POF.

Oferty należy składać do dnia 7 maja 2010 roku.
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