Katowice, 22 listopada 2016
NR/

/LEO./MM/D-I/16

Według rozdzielnika

Dotyczy: ofertowania na wybór wykonawcy opracowania projektu budowlanego i przetargowego
na realizację trzech budynków wielorodzinnych na działce nr 16/6 przy ul. Leopolda
w Katowicach
I.

INFORMACJE OGÓLNE

1. Niniejsze postępowanie prowadzone w formie konkursu ofert z wyłączeniem regulacji
określonych ustawą z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych.
2. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
3. Zamawiający jest w posiadaniu materiałów , które powinny być wykorzystane przez Oferenta
do sporządzenia przedmiotu zamówienia i są one dostępne w formie załącznika do niniejszego
postepowania.
4. Zamawiający zastrzega, że za wykorzystanie w/w materiałów odpowiedzialność w całości
ponosi Oferent.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego zapytania ofertowego do
dnia , w którym upływa terminu składania ofert. Jeżeli zmiany będą mogły mieć wpływ na treść
składanych w postępowaniu ofert, zamawiający przedłuży termin ich składania. O zmianie
terminu składania ofert Zamawiający poinformuje na swojej stronie internetowej.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo negocjacji warunków objętych odpowiedzią na zapytanie
ofertowe poprzez zaproszenie wybranych wykonawców do bezpośrednich negocjacji w siedzibie
Zamawiającego.
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia niniejszego postępowania bez podania
przyczyny na każdym jego etapie, w tym także pozostawienia postępowania bez wyboru ofert.
8. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
9. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.
DANE OGŁASZAJĄCEGO KONKURS OFERT- Zamawiający
Katowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
ul. Krasińskiego 14
40-019 Katowice
NIP 634-20-72-945
REGON 273437283
godziny urzędowania: poniedziałek – czwartek 7:30-15:30, piątek 7:30 – 13.00
tel./fax. 032 253-77-85, 253-67-13 / 032 253-71-28
e-mail: sekretariat@tbs.katowice.pl lub malgorzata.mazur@tbs.katowice.pl
adres strony internetowej: www.tbs.katowice.pl.
II.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Opracowanie kompleksowo , zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy oraz
wykorzystaniem materiałów będących w posiadaniu Zamawiającego :
1.
projektu budowlanego ( wersja projektu do pozwolenia na budowę do dnia
31.05.2017r.)
2.
projektu przetargowego
3.
przedmiarów robót i kosztorysu inwestorskiego
4.
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót
Katowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
Siedziba: 40-019 Katowice ul. Krasińskiego 14
NIP 634-20-72-945 REGON 273437283
KRS 000114803 VIII Wydział Gospodarczy Sądu Rejonowego Katowice – Wschód w Katowicach
Kapitał zakładowy Spółki: 187 880 500,00 zł.
Informacje dodatkowe: tel. (32) 253-67-13, 253-77-85, fax (32) 253-71-28

III.

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWNIENIA.

W ofercie należy podać możliwy termin wykonania całości przedmiotu zamówienia. Zamawiający
przyjmuje jako ostateczny termin wykonania części zamówienia dotyczącej projektu budowlanego dzień 31 maja 2017r. a pozostałej części zamówienia na dzień 31 lipca 2017r.
IV.
PRZYGOTOWANIE OFERT Z ZAŁĄCZNIKAMI
Podpisaną ofertę cenową określającą łączny koszt usługi brutto (23%VAT) oraz możliwy termin
realizacji należy złożyć bezpośrednio w siedzibie Spółki lub przesłać pocztą. Do oferty należy
dołączyć:
- zaparafowany przez wykonawcę projekt umowy o treści zgodnej z załącznikiem do niniejszego
zapytania.
V.
MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
Oferty przygotowane zgodnie z powyższymi wymaganiami powinny wpłynąć do siedziby
zamawiającego:
Katowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., 40-019 Katowice, ul.
Krasińskiego 14 w terminie do dnia 1 grudnia 2016 do godz. 12:00. Oferty złożone po podanym
terminie nie będą rozpatrywane.
VI.
OSOBA UPRAWNIONA DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI
Osobą upoważnioną do kontaktowania się z oferentami jest Małgorzata Mazur tel. (32) 253-67-13
lub 253-77-85 wew. 30, poczta elektroniczna: malgorzata.mazur@tbs.katowice.pl.

VII.

Załączniki:
1. Koncepcja budowy budynków opracowana przez biuro Projekt Plus z Zabrza
2. Decyzja o warunkach zabudowy
3. Projekt umowy

W razie jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości proszę o kontakt mailowy bądź telefoniczny.

Katowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
Siedziba: 40-019 Katowice ul. Krasińskiego 14
NIP 634-20-72-945 REGON 273437283
KRS 000114803 VIII Wydział Gospodarczy Sądu Rejonowego Katowice – Wschód w Katowicach
Kapitał zakładowy Spółki: 187 880 500,00 zł.
Informacje dodatkowe: tel. (32) 253-67-13, 253-77-85, fax (32) 253-71-28

