Łódź, dnia 27.02.2020r.
DEP-GK-III.271.4.2020
ZAPYTANIE OFERTOWE
Dotyczy: opracowania kompletnej dokumentacji budowlano - wykonawczej na potrzeby
uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych oraz
wykonania i montażu tablicy pamiątkowej na terenie nieruchomości gminnej przy
ul. Zygmunta w Łodzi w ramach realizacji Projektu „Odwodnienie miasta Łodzi”
dofinansowanego z POIiŚ 2014-2020 w ramach działania 2.1 „Adaptacja do zmian klimatu
wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności
katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska".
I. ZAMAWIAJĄCY
Miasto Łódź
ul. Piotrkowska 104
90-926 Łódź
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zapytania jest opracowanie kompletnej dokumentacji budowlano - wykonawczej
na potrzeby uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia zamiaru wykonania robót
budowlanych do Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Łodzi i uzyskania
pozwolenia na budowę lub milczącej zgody lub nie wniesienie sprzeciwu wobec zamiaru
wykonania montażu urządzeń małej architektury – tablicy pamiątkowej, wolnostojącej, trwale
związanej z gruntem, przygotowanie i montaż ww. tablicy - wymiary: 300 (wymiar poziomy)
x 200 (wymiar pionowy) cm na terenie nieruchomości gminnej przy ul. Zygmunta w Łodzi
w ramach realizacji Projektu „Odwodnienie miasta Łodzi” dofinansowanego z POIiŚ 20142020 w ramach działania 2.1 „Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem
i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz
monitoring środowiska", Typ projektu: 2.1.5 „Systemy gospodarowania wodami opadowymi
na terenach miejskich".
1. Przedmiot zapytania wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
31523200-0 Trwałe znaki informacyjne
71320000-7 Usługi inżynierskie w zakresie projektowania
2. Przedmiot zapytania należy wykonać zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej,
normami oraz obowiązującymi przepisami.
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3. Montaż na dz. nr 54/12 obręb G-48, w rejonie ul. Zygmunta w Łodzi.
4. Geodezyjna inwentaryzacja wykonanych prac i zaewidencjonowanie w Łódzkim Ośrodku
Geodezyjnym (dalej ŁOG).
5. Szczegółowa specyfikacja (wymagania minimalne):
a) Wykonawca zobowiązany jest do wykonania kompletnej dokumentacji budowlano wykonawczej na potrzeby uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia zamiaru
wykonania robót budowlanych.
b) Wykonawca zobowiązany jest do wykonania i ustawienia/montażu w terenie tablicy
pamiątkowej.
c) Wykonawca zobowiązany jest do uzupełnienia i prowadzenia Dziennika Budowy jeśli
taki zostanie wskazany do założenia w decyzji pozwoleniu na budowę.
d) Wykonawca przedłoży w ciągu 3 dni od daty uzyskania klauzuli ostateczności przez
decyzję - pozwolenie na budowę, niezbędne do zarejestrowania Dziennika Budowy
dokumenty (kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem uprawnień budowlanych
i aktualne zaświadczenie o wpisie do izby inżynierów budownictwa) i oświadczenia
(m. in. O podjęciu się obowiązków kierownika budowy) Kierownika Budowy.
e) Lokalizacja posadowienia tablicy: dz. nr 54/12 obręb ewidencyjny G-48, ul. Zygmunta
w Łodzi. Szczegółowa lokalizacja zostanie uzgodniona z Zamawiającym przed
montażem.
f) Tablica jednostronna, o wymiarach 300 (wymiar poziomy) x 200 (wymiar pionowy)
cm. Zamontowana na stelażu trwale związanym z gruntem o wysokości ok. 4 m nad
powierzchnią gruntu, przy czym dolna krawędź tablicy montowana na wysokości ok. 2
m w sposób nieograniczający widoczności napisu.
g) Tablica wykonana z materiału: trwałego, nierdzewnego, odpornego na warunki
atmosferyczne, gwarantującego użytkowanie i estetykę przez wiele lat. Słupy
konstrukcyjne ocynkowane lub inne odporne na działanie wandali oraz czynników
atmosferycznych. Posadowienie w gruncie w sposób zabezpieczający przed
wywróceniem.
h) Zamawiający wymaga aby tablica była trwała, zabezpieczona w sposób gwarantujący
długoletnie użytkowanie.
i) Rozstaw słupków, ich nośność oraz głębokość ich posadowienia w gruncie, jak również
sposób mocowania tablic do stelaża powinny zapewniać stabilność całej konstrukcji
i jej odporność na warunki atmosferyczne (np. podmuchy wiatru).
j) Stelaże powinny być zabezpieczone warstwą ochronną cynku (lub być wykonane
w sposób gwarantujący ochronę przed korozją minimum 5 lat) i odporne na działanie
warunków atmosferycznych.
k) Przed wykonaniem tablicy i konstrukcji stelaża Wykonawca zobowiązany jest przesłać
drogą elektroniczną projekt do akceptacji przez Zamawiającego.
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l) Minimalna wymagana trwałość - minimum 5 lat od dnia bezusterkowego,
protokolarnego odbioru.
m) Przy wykonaniu prac związanych z wykonaniem przedmiotu zamówienia należy
stosować materiały i urządzenia dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie,
posiadające stosowne aprobaty certyfikaty i atesty.
n) Wykonanie tablicy i jej montaż musi być zgodny z zapisami zawartymi w Księdze
Identyfikacji Wizualnej.
o) Wydruk musi zostać wykonany techniką zapewniającą trwałość i niezmienność
kolorystyki w okresie co najmniej 5 lat.
p) Zakres zamówienia obejmuje wykonanie projektu graficznego tablicy pamiątkowej,
wyprodukowanie tablicy, dostawę tablicy i jej montaż we wskazanym przez
Zamawiającego miejscu. Projekt graficzny wg poniższych zaleceń zgodnie
z wytycznymi dla beneficjentów programów polityki spójności 2014-2020:
- w zakresie wypełniania obowiązków informacyjno - promocyjnych,
- wykonanie zaprojektowanej tablicy informacyjnej - po jej formalnej akceptacji
przez beneficjenta (Zamawiającego),
- dostawę tablicy i elementów mocujących do miejsca montażu,
- montaż tablicy w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.
Napisy na tablicy powinny być wykonane w sposób czytelny i trwały.
Znaki graficzne w wersji kolorowej dostępne są na stronie internetowej
www.funduszeeuropejskie.gov.pl
Tablica musi być wykonana zgodnie z wytycznymi:

https://www.funduszeeuropeiskie.gov.pl/strony/o-funduszach/promocia/zasady-promocii-ioznakowaniaproiektow-1/zasadv-promocii-i-oznakowania-proiektow-wersia-aktualna-od-1-stycznia-2018roku/
https://www.funduszeeurope¡skie.gov.pl/media/47842/Podrecznik
wnioskodawcy
i
beneficjenta 210717.pdf
https://www.funduszeeuropeiskie.gov.pl/media/47843/Ksiega Identyfikacji Wizualnej 20142020 2017.pdf
Podczas projektowania tablicy Wykonawca może posłużyć się wzorami:
https://www.funduszeeuropeiskie.gov.pl/media/55592/Tablice.zip
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Wzór treści tablicy pamiątkowej:

Przedstawicielem Wykonawcy na terenie montażu będzie kierownik robót, który posiada
uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w zakresie prowadzonych prac
oraz posiada aktualne zaświadczenie o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu
zawodowego, a także działa w imieniu i na rzecz Wykonawcy.
Dokładna lokalizacja tablicy na działce nr 54/12 w obrębie G-48 przy ul. Zygmunta w Łodzi
wynikać będzie z warunków terenowych i zostanie uzgodniona z Zamawiającym.
III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA, WARUNKI
ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY.

GWARANCJI,

Termin wykonania przedmiotu zamówienia:
a. do 35 dni od podpisania umowy, w zakresie dotyczącym przekazania
Zamawiającemu kompletnej dokumentacji budowlano - wykonawczej na potrzeby
uzyskania pozwolenia na budowę lub uzyskania braku sprzeciwu wobec zgłoszenia
zamiaru wykonania robót budowlanych do Wydziału Urbanistyki i Architektury
Urzędu Miasta Łodzi i uzyskania pozwolenia na budowę lub milczącej zgody lub
nie wniesienie sprzeciwu wobec zamiaru wykonania montażu tablicy pamiątkowej,
b. do 30 dni od uzyskania przez Zamawiającego opatrzonego klauzulą ostateczności
pozwolenia na budowę lub milczącej zgody lub nie wniesienie sprzeciwu wobec
zamiaru wykonania montażu tablicy pamiątkowej.
Gwarancja: 60 m-cy licząc od dnia podpisania przez obydwie Strony protokołów odbioru
protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy (bezusterkowy).
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Wykonawca przed zawarciem umowy zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia
należytego wykonania umowy oraz usunięcia wad i usterek w wysokości 10% wynagrodzenia
stanowiącego zapłatę za wykonane roboty. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
służy do pokrycia roszczeń wynikających z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania
umowy. 70% wartości zabezpieczenia zostanie zwrócone przez Zamawiającego, w terminie 30
dni od daty wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.
Podstawą wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane jest
podpisany przez strony protokół odbioru końcowego (bezusterkowy). 30% wartości
zabezpieczenia zostanie zwrócone przez Zamawiającego w terminie 15 dni po upływie okresu
udzielonej rękojmi.
IV. TERMIN I SPOSÓB ZAPŁATY
Wykonawca wystawi fakturę VAT po podpisaniu przez obydwie Strony protokołu przekazania
przyjęcia do eksploatacji przedmiotu umowy.
Zamawiający dokona płatności za wykonanie przedmiotu umowy przelewem na rachunek
bankowy Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.
V. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OCENA OFERT
1. Przy obliczaniu ceny oferty Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić wszystkie wymogi,
związane z realizacją zamówienia ująć wszystkie koszty niezbędne do prawidłowego
i pełnego wykonania przedmiotu zamówienia.
2. Cenę oferty należy określić w wartości netto oraz brutto (z podatkiem VAT) w PLN,
z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku i wpisać w odpowiednie miejsce na druku
OFERTA.
3. Jeżeli przy obliczeniu ceny Wykonawca pominie usługi, których wykonanie jest niezbędne
do realizacji przedmiotu zamówienia, nie zostaną one dodatkowo opłacone po ich
wykonaniu, gdyż Zamawiający uważać będzie „iż zostały one ujęte w cenie oferty”.
4. Ceną oferty jest cena brutto podana na druku „Oferta".
5. Cena oferty musi być podana cyframi i słownie.
6. Cena oferty będzie obowiązywać przez cały okres związania ofertą, nie będzie podlegała
negocjacjom i będzie wiążąca dla stron umowy.
7. Cena podana przez Wykonawcę w ofercie nie będzie zmieniana w trakcie realizacji
zamówienia i nie będzie podlegała waloryzacji.
8. Wszelkie rozliczenia, pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, będą prowadzone w PLN.
9. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
rozliczenia będą dokonywane wyłącznie z pełnomocnikiem/liderem.
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VI. OPIS SPOSOBU ZŁOŻENIA OFERTY, MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA
OFERT
Obowiązującą formą złożenia ważnej oferty jest przesłanie jej wraz z załącznikami drogą
pocztową na adres: Urząd Miasta Łodzi, Wydział Gospodarki Komunalnej, ul. Piotrkowska
175, 90-447 Łódź lub osobiste złożenie w zamkniętej kopercie w sekretariacie Wydziału
Gospodarki Komunalnej UMŁ przy ul. Piotrkowskiej 175 w Łodzi (I piętro pok. 112)
do dnia 16.03.2020r. do godziny 16:00 (decyduje data i godzina wpływu do Wydziału)
z dopiskiem:
Oferta na wykonanie i montaż tablicy pamiątkowej na terenie nieruchomości gminnej przy
ul. Zygmunta w Łodzi w ramach realizacji Projektu „Odwodnienie miasta Łodzi”.
NIE OTWIERAĆ PRZED 17.03.2020R. GODZINA 9:00.
VII. DODATKOWE INFORMACJE
Załączniki:
1. Załącznik Nr 1 - Wzór treści tablicy pamiątkowej.
2. Załącznik Nr 2 - Wzór umowy.
3. Załącznik Nr 3 - Formularz oferty.

Wykonawca składające ofertę oświadcza, że wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane
w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio
pozyskał w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.
Osobą upoważnioną do kontaktów w sprawie omawianego zamówienia jest Przemysław Jurkowski - inspektor
w Wydziale Gospodarki Komunalnej UMŁ 42 638-52-38; p.jurkowski@uml.lodz.pl
Złożenie niniejszego zapytania ofertowego nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego
i otrzymanie w jego konsekwencji oferty nie jest równorzędne ze złożeniem zamówienia przez Miasto Łódź Urząd Miasta Łodzi i nie stanowi podstawy do roszczeń sobie praw ze strony Wykonawcy do zawarcia umowy.
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