Toruń, dnia 26.09.2019r
nr: 09.DE/01/2019
Wykonawcy
wg rozdzielnika
ZAPYTANIE OFERTOWE na:
Opracowanie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dla zadania
dotyczącego budowy III mostu drogowego w Toruniu wraz z drogami
dojazdowymi – most zachodni
1.

Zamawiający,
Miejski Zarząd Dróg w Toruniu
ul. Grudziądzka 159
87 – 100 Toruń
www.mzd.torun.pl
e-mail: mzd@mzd.torun.pl
w związku z prowadzonym postępowaniem o wartości poniżej 30.000 euro,
zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zadania pn.:

Opracowanie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dla postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego dot. wyboru wykonawcy inwestycji:
Rozbudowa mostu drogowego im .Józefa Piłsudskiego wraz z mostem
tymczasowym
2.

Tryb udzielenia zamówienia
Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego dotyczącego
zamówienia publicznego o wartości poniżej 30.000 euro. Postępowanie
prowadzone jest zgodnie z Zakładowym Regulaminem Udzielania Zamówień
Publicznych Miejskiego Zarządu Dróg w Toruniu, wprowadzonym do stosowania
Zarządzeniem nr 120.199/16 Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg w Toruniu
z dnia 03.08.206 r.

3.

Opis przedmiotu zamówienia
1. Zakres zamówienia obejmuje:
1) Sporządzenie przez wykonawcę Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
dot. wyboru wykonawcy inwestycji: Rozbudowa mostu drogowego im

.Józefa Piłsudskiego wraz z mostem tymczasowym , w zakresie
obejmującym:
a) Instrukcję dla Wykonawców wraz z załącznikami w postaci
formularzy ofertowych i formularzy oświadczeń wykonawcy dot.:
spełniania warunków udziału w postępowaniu, przesłanek
wykluczenia z postępowania, wiedzy i doświadczenia wykonawcy,
osób skierowanych do realizacji zamówienia, przynależności
do grupy kapitałowej;
b) wzór umowy.
2) Merytoryczne wsparcie Zamawiającego w toku prowadzonego
postępowania ws. udzielenia zamówienia publicznego, wedle bieżącego
zapotrzebowania Zamawiającego, w tym przy udzielaniu odpowiedzi
na pytania i wnioski dot. treści Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia zgłaszane przez wykonawców w postępowaniu o udzielenie
zamówienia dot. ww. inwestycji, w zakresie treści dokumentów ad. 1).
3) Udział w spotkaniach i telekonferencjach z Zamawiającym w toku
prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dot.
ww. inwestycji.
2. Zakłada się rozliczenie z wykonanej usługi według:
a) stawki ryczałtowej – za czynności określone w pkt. 1;
b) stawki godzinowej – za czynności określone w pkt. 2 i 3.
3. Umowa zostanie zawarta na okres do dnia otwarcia ofert w postępowaniu
dot. wyboru wykonawcy ww. inwestycji. Zamawiający przewiduje
możliwość powierzenia wykonawcy zadania wsparcia merytorycznego
Zamawiającego odnośnie dalszych czynności w Postępowaniu do czasu jego
zakończenia, z zastosowaniem rozliczenia wg stawki godzinowej.
4. Informacje nt. planowanego postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego dot. wyboru wykonawcy inwestycji:
Rozbudowa mostu
drogowego im .Józefa Piłsudskiego wraz z mostem tymczasowym
Inwestycja (zamówienie publiczne) realizowana będzie w formule
buduj na podstawie dokumentacji projektowej (projekt budowlany)
zamawiającego
.Wykonawca
będzie
miał
możliwość
optymalizowania rozwiązań projektowych wg zasad określonych w
programie funkcjonalno-użytkowym. W zakresie kontraktu na roboty
budowlane będzie wykonanie projektów wykonawczych. Kontrakt
będzie miał charakter ryczałtowy.

1) Inwestycja (zamówienie publiczne) realizowana będzie w formule buduj
na podstawie dokumentacji projektowej (projekt budowlany)
Zamawiającego. Wykonawca będzie miał możliwość optymalizowania
rozwiązań projektowych wg zasad określonych w programie
funkcjonalno-użytkowym. W zakresie kontraktu na roboty budowlane
będzie wykonanie projektów wykonawczych. Kontrakt będzie miał
charakter ryczałtowy.
2) Postępowanie o udzielenie zamówienia dot. ww. inwestycji prowadzone
będzie w trybie przewidzianym przepisami ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. – Prawo zamówień publicznych dla zamówień, których wartość
szacunkowa jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy – Prawo zamówień
publicznych.
4.

Opis kryteriów wyboru wykonawcy:
a. cena ryczałtowa za wykonanie czynności ad. pkt 3 ppkt 1.1) – 50%
Zamawiający przyzna w ramach powyższego kryterium:
• wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę w ww. kryterium – 50
pkt;
• pozostałym wykonawcom – punktację proporcjonalnie niższą,
w zależności od stosunku, w jakim zaoferowana cena pozostaje
do ceny najniższej;
b. wysokość stawki godzinowej dla czynności rozliczanych wg stawki
godzinowej - 50%
Zamawiający przyzna w ramach powyższego kryterium:
• wykonawcy, który zaoferuje najniższą wysokość stawki godzinowej –
50 pkt;
• pozostałym wykonawcom – punktację proporcjonalnie niższą,
w zależności od stosunku, w jakim zaoferowana stawka pozostaje
do stawki najniższej;

5.

Osoby wskazane do kontaktu po stronie Zamawiającego:
…Ireneusz Makowski………602 821 023…………………………………….

6.

Termin i sposób przekazania odpowiedzi przez wykonawcę
Kompletna oferta winna zawierać:
a. nazwę, adres i numer NIP wykonawcy;
b. cenę ryczałtowa za wykonanie czynności ad. pkt 3 ppkt 1.1) (netto i brutto);
c. wysokość stawki godzinowej dla czynności rozliczanych wg stawki
godzinowej (netto i brutto);

d. termin związania ofertą;
Ofertę należy przesłać pocztą elektroniczną do dnia 03.10.2019 do godz. 10.00,
na adres: mzd@mzd.torun.pl lub pocztą tradycyjną na adres Miejski Zarząd
Dróg w Toruniu ul. Grudziącka 159, 87-100 Toruń.
W tytule wiadomości proszę wpisać: „odpowiedź na zapytanie ofertowe
nr 09.DE/01/2019 Most im. J. Piłsudskiego”

