
 

Strona 1 z 4 

 

 

 

Poznań, dnia 8.04.2016 

Estrada Poznańska 
ul. Masztalarska 8 
61-767 Poznań 
NIP 777-00-02-010 
REGON 000279730 
tel./fax 61 852 88 33 
sekretariat@estrada.poznan.pl 
 

Nazwa i adres Wykonawcy/Wszyscy 

Wykonawcy 

 

Nr sprawy: EP/175/2016 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE W TRYBIE DO 30 000 EURO 

 

Estrada Poznańska w Poznaniu zaprasza do złożenia oferty na: wykonanie projektu                       

koncepcyjnego i projektu budowlano-wykonawczego modernizacji I piętra budynku (oficyna) 

przy ul. Św. Marcin 30 na salę audiowizualną; oraz projektu remontu wentylacji mechanicznej z 

opcją chłodu, w istniejącym kinie Muza (sala + kabina operatorska) wraz z pełnieniem 

nadzorów autorskich 

 

1. Opis przedmiotu zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest projekt sal I piętra – sale audiowizualne wraz z pomieszczeniami 

socjalnymi i komunikacją – powierzchnia 303,40 m2 - wraz z projektami branżowymi; projekt remontu 

wentylacji mechanicznej z opcją chłodu w istniejącej sali kinowej wraz z kabiną projekcyjną – 

powierzchnia 428,3 m2 - konieczność opracowania zbiorczej inwentaryzacji całości powierzchni 

administrowanej przez Estradę – 828,2 m2. 

Łączna powierzchnia opracowania ekspertyzy przeciwpożarowej: 2950,00 m2. 

 

Przebudowa I piętra wiąże się z procedurą zmiany przeznaczenia sposobu użytkowania pomieszczeń 

z funkcji biurowej na sale audiowizualne. Realizacja inwestycji uzależniona jest od uzyskania opinii 

kominiarskiej i rzeczoznawcy ds.p.poż., do których zobowiązany zostanie realizator projektu 

budowlanego. 

Zamówienie obejmuje: 

1. Projekt koncepcyjny w formie elektronicznej (*.pdf) i papierowej 

2. Projekty budowlane i wykonawcze z następujących branży: architektonicznej, konstrukcyjnej, 

sanitarnej, elektrycznej, akustycznej,   

3. Przygotowanie i złożenie dokumentacji formalno-prawnej niezbędnej do uzyskania pozwolenia na 

budowę do właściwych organów po uzyskaniu stosownego upoważnienia Zamawiającego oraz 

wyjaśnienia wszelkich wątpliwości wskazanych przez te organy. 

4. Wystąpienie z wnioskiem o uzyskanie zgody od MKZ-em. 

5. Uzgodnienie projektu z ZKZL-em. 

6. Sporządzenie operatu p.poż wraz z uzyskaniem wszelkich odstępstw. 
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6a. Uzyskanie ekspertyzy kominiarskiej. 

7. Wszelkie dokumenty, niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia spoczywają na oferencie.  

8. Sporządzenie inwentaryzacji powierzchni administrowanej przez Estradę Poznańską na cele 

prowadzenia kina Muza przy ul. Św. Marcin 30 w Poznaniu 

9. Kosztorys Inwestorski wraz z przedmiarem robót,  opracowanym zgodnie z rozporządzeniem 

Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod podstaw sporządzania 

kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych 

kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. Nr 130 

poz.1389). 

10 . Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  

11. Nadzór autorski na czas realizacji inwestycji. Planowany termin realizacji inwestycji: 01.11.2016-

30.06.2017. 

 

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu dokumentację projektową z oryginałami wszystkich 

wymaganych przepisami uzgodnień oraz opinii jak i uzyskanego pozwolenia na budowę niezwłocznie 

po ich uzyskaniu. Wykonawca winien na bieżąco uwzględniać w opracowaniach projektowych zmiany 

w przepisach i zasadach wiedzy technicznej. 

Dokumentacja objęta zamówieniem powinna by zgodna z przepisami i zasadami wiedzy technicznej 

obowiązującymi na dzień przekazania dokumentacji. 

Dokumentacja projektowa będąca przedmiotem zamówienia będzie stanowić opis przedmiotu 

zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonawstwo. W związku z tym 

Wykonawca zobowiązany jest do stosowania wytycznych opisujących przyszły przedmiot zamówienia 

w sposób zgodny z zasadami wynikającymi z ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 

2. Termin realizacji zamówienia 

Całość zamówienia od dnia zawarcia umowy do dnia 30 sierpnia 2016 r., przy czym uzyskanie 

wszelkich wymaganych uzgodnień i pozwoleń do dnia  30.09.2019 r. 

 

3. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych 

warunków 

O zamówienie mogą ubiegać się podmioty, które posiadają wiedzę, uprawnienia i doświadczenie 

niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia tj. wykonali w okresie ostatnich 3 lat przed 

terminem składania ofert wykonali min. 1 dokumentację projektową obiektu użyteczności 

publicznej, która został zrealizowany lub jest w trakcie realizacji. 

 

4. Opis sposobu przygotowania oferty 

4.1. Wykaz dokumentów składających się na ofertę: 

a) formularz cenowy- załącznik nr 1; 

b) dokument uprawniający do składania podpisów w imieniu Wykonawcy; 

c) wykaz wykonanych w okresie ostatnich 3 lat usług wraz z dokumentami potwierdzającymi 

ich należyte wykonanie; 

4.2. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

4.3. Oferty składa się w jednym egzemplarzu w formie papierowej lub elektronicznej. 

4.4. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty. 

4.5. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

 

W ofercie prosimy podać cenę netto z wyodrębnionym podatkiem VAT uwzględniający wszelkie koszty 

realizacji zamówienia, termin realizacji zamówienia. 
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5. Termin i miejsce składnia ofert 

Oferty prosimy składać do dnia 21 kwietnia 2016 r. godziny 15:00: 

a) pisemnie na adres Zamawiającego tj.: Estrada Poznańska, Poznań 61-767, ul. Masztalarska 8, 

w sekretariacie (w godzinach 9.00 -15.00), lub  

b) faxem na nr 61 852 32 67, lub  

c) drogą elektroniczną na adres e-mail: sekretariat@estrada.poznan.pl. 

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

 

6. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz 

przekazywania dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z 

Wykonawcami. 

 

Dokumenty, wnioski, zapytania oraz informacje Wykonawcy przekazują: 

a) pisemnie na adres Zamawiającego tj.: Estrada Poznańska, Poznań 61-767, ul. Masztalarska 8, 

lub  

b) faxem na nr 61 852 32 67, lub  

c) drogą elektroniczną na adres e-mail: sekretariat@estrada.poznan.pl. 

Wszelka korespondencja dotycząca niniejszego postępowania należy kierować do Zamawiającego z 

zapisem w nagłówku: „Dotyczy: zapytania ofertowego na wykonanie dokumentacji projektowej”. 

Każdy Wykonawca ma prawo zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści 

zawartych w niniejszym zapytaniu. 

Zamawiający udzieli wyjaśnień wszystkim zainteresowanym, którzy otrzymali zapytanie oraz zamieści 

treść zapytań i wyjaśnień na stronie internetowej (na której udostępnione jest przedmiotowe zapytanie 

ofertowe) pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści zapytania wpłynie do Zamawiającego nie 

później niż do końca dnia 11.04.2016 r. 

Osobą ze strony Zamawiającego uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest Joanna 

Piotrowiak (kontakt w godzinach od 9
00 

do 14
00 

 od poniedziałku do piątku pod numerem telefonu 600 

441196 i mailem j.piotrowiak@kinomuza.pl). 

 

7. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z 

podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert 

Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie następujących kryteriów oceny ofert: 

Kryteria oceny ofert: 

 

Lp. Nazwa Kryterium Znaczenie (waga) kryterium 

1 Najniższa cena 60% 

2 Najkrótszy termin realizacji 20% 

3 Doświadczeni zawodowe 20% 

4 Suma  100% 

 

1. Najniższa cena – 60% 

 

C = Cnx60/Cb 

 

C - ilość punktów uzyskanych przez ofertę w kryterium najniższa cena 

Cn - cena najniższa spośród badanych ofert  

Cb - cena z badanej oferty 

 

 - maksymalna ilość punktów za cenę – 60,00 pkt. 
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2. Najkrótszy termin realizacji – 20% 

 

T = Tnx5/Tb 

T -  ilość punktów uzyskanych przez ofertę w kryterium najkrótszy termin realizacji 

Tb - termin realizacji z badanej oferty 

Tn – najkrótszy termin realizacji spośród badanych ofert 

 

Najkrótszy termin realizacji robót budowlanych będzie wyliczany w dniach 

Ilość punktów = najkrótszy termin realizacji spośród badanych ofert x 20/ termin realizacji z badanej 

oferty 

 

maksymalna ilość punktów za najkrótszy termin realizacji – 20,00 pkt. 

 

3. Doświadczenie zawodowe – 20% 

 

A=Wykonanie dokumentacji projektowej obiektu użyteczności publicznej, która została 

zrealizowana lub jest w trakcie realizacji powyżej wymaganej liczby wskazanej w pkt. 3  - 1 pkt za 1 

dokumentację – maksymalnie 10 pkt. 

 

B=Wykonanie  dokumentacji projektowej obiektu użyteczności publicznej (kino, opera, teatr), która 

została zrealizowana lub jest w trakcie realizacji powyżej wymaganej liczby wskazanej w pkt. 3  - 1 

pkt za 1 dokumentację – maksymalnie 10 pkt. 

 

Doświadczenie zawodowe= A+B 

 

maksymalna ilość punktów w kryterium doświadczenie zawodowe – 20,00 pkt. 

 

8. Tryb ogłoszenia wyników postępowania 

 

Niezwłocznie o wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców (którzy 

złożyli oferty) drogą elektroniczną podając imię i nazwisko Wykonawcy, którego ofertę wybrano, 

uzasadnienie jej wyboru oraz ceny. 

 

9. Termin związania z ofertą 

 

Wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od ostatecznego upływu terminu do 

składania ofert. Bieg terminu związania z ofertą rozpoczyna się wraz upływem terminu składania 

ofert. 

 

Zamawiający informuje, iż do wyboru oferty najkorzystniejszej nie mają zastosowania przepisy 

ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia 

negocjacji. 

 

Załączniki: 

- formularz cenowy 

- oświadczenie o dokonaniu wizji lokalnej 

 

Dyrektor Estrady Poznańskiej 

 

Tomasz Karczewski 


