Warszawa 2021-05-05

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Zamawiający:
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m. st. Warszawie sp. z o.o.
ul. Obozowa 43
01-161 Warszawa
Przedmiot zamówienia (z wyszczególnieniem rodzaju asortymentu/towaru jego ilości oraz
jednostki miary):
Przygotowanie dokumentacji rozbiórki pawilonu administracyjno-socjalnego
Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiot zamówienia:
Przygotowanie dokumentacji rozbiórki pawilonu administracyjno-socjalnego (nr inw. 1.00290) przy
ul. Białołęckiej 231 w Warszawie w zakresie o którym mowa w art. 30b Prawa Budowlanego (t.j.
Dz.U. 2020 poz. 1333).
Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji rozbiórki budynku tj. pawilonu
administracyjno-socjalny położonego na dz. ew. nr 9 oraz częściowo na dz. ew. 10/5 obręb nr 4-07-11
przy ul. Białołęckiej 231 w Warszawie obejmującej w szczególności:
1. szkic usytuowania obiektu budowlanego na mapie zasadniczej (archiwalnej);
2. opis zakresu i sposobu prowadzenia robót rozbiórkowych;
3. opis sposobu zapewnienia bezpieczeństwa ludzi imienia;
4. pozwolenia, uzgodnienia, opinie i inne dokumenty, których obowiązek dołączenia wynika z
przepisów odrębnych ustaw, lub kopie tych pozwoleń, uzgodnień, opinii i innych dokumentów –nie
dotyczy to uzgodnień i opinii uzyskiwanych w ramach oceny oddziaływania przedsięwzięcia na
środowisko albo oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000;
5. projekt rozbiórki,
6. kosztorys inwestorski.
Zakres zamówienia nie obejmuje uzyskiwania zgód na dysponowanie terenem.
Załączniki:
załącznik nr 1 - informacje ogólne o obiekcie budowlanym;
załącznik nr 2 - plan rozmieszczenia pomieszczeń;
załącznik nr 3 - plan sytuacyjny.
Dokumentację objętą przedmiotem zamówienia należy przygotować w wersji papierowej w 4
egzemplarzach oraz na informatycznym nośniku danych 1 egz. w formacie pdf. A kosztorys w
formacie pdf i ath.
Wymagania stawiane Wykonawcom:
1. Posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy
prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
2. Posiadanie niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz potencjału technicznego do wykonania
przedmiotu zamówienia samodzielnie lub dysponowanie odpowiednim zespołem osób.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania w
m. st. Warszawie Sp. z o.o. do zawarcia umowy.
Wymagany termin realizacji zamówienia do 30.06.2021.
Termin składania ofert do 12 maja 2021r. do godz. 12:00
Wymagany termin realizacji zamówienia: 2021-06-30.
Termin składania ofert upływa w dn.: 2021-05-12 o godz. 12:00
Osoba do kontaktu w sprawie zamówienia z ramienia komórki metorycznie odpowiedzialnej
za przedmiot zamówienia: Janusz Kotlarski
Tel. kontaktowy: 22 3910 240
Oferty należy nadesłać w jednej z następujących form:
- drogą mailową na adres: zun@mpo.com.pl
- w formie pisemnej: ul. Obozowa 43
Ocena ofert będzie dokonywana na podstawie następujących kryteriów:
cena 100%

Zapraszamy do składania ofert.

