
Or.272.2.28.2021

Łódź, dnia 03 listopada 2021 r.

Zapytanie ofertowe

I. ZAMAWIAJĄCY:

Powiat Łódzki Wschodni
90-113 Łódź, ul. H. Sienkiewicza 3
tel. 42 633 71 91

II. TRYB POSTĘPOWANIA:

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego dla 
zamówień o wartości nieprzekraczające równowartości kwoty 130 000,00 zł.

III. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Powiat Łódzki Wschodni z siedzibą w Łodzi przy ul. H. Sienkiewicza 3, 90-113 Łódź zaprasza 

do złożenia oferty na opracowanie Projektu technicznego p.t. „Instalacja wykrywania dymu 

w budynku warsztatów szkolnych Zespołu Szkół nr 1 w Koluszkach".

Określenie przedmiotu zamówienia na podstawie kodów CPV:

71.22.00.22-6 - Usługi projektowania architektonicznego

IV. OPIS PRZEDMIOTU ORAZ ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA:

1. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej p.t. „Instalacja 

wykrywania dymu w budynku warsztatów szkolnych Zespołu Szkół nr 1 w Koluszkach".

2. W związku z modernizacją pomieszczeń oznaczonych na załączonym rzucie budynku 

numerami 1,2,3,4,5 w Zespole Szkół 1 w Koluszkach należy zmodernizowane 

pomieszczenia wyposażyć w system wykrywania dymu oraz zintegrować go 

z istniejącym systemem sygnalizacji pożarowej.

3. Użytkownikiem systemu sygnalizacji pożarowej jest Zespół Szkół nr 1 w Koluszkach, 

ul. Wigury 2, 95-040 Koluszki.

4. Dokumentacje projektową należy wykonać na podstawie pozyskanych danych 

wyjściowych oraz przeprowadzoną wizję lokalną.

5. Dokumentacja projektowa powinna być wykonana ze wszystkimi rozwiązaniami 

technicznymi niezbędnymi do realizacji zadania.



6. Dokumentacja projektowa winna być opracowana przez osoby posiadające stosowne 

uprawnienia budowlane do projektowania, które należy udokumentować 

w przedłożonym projekcie technicznym.

7. Dokumentacja projektowa w wersji papierowej powinna być podpisana przez osobę 

sporządzająca opracowanie, winna być również opatrzona aktualną datą i nazwą 

zadania.

8. Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia konsultacji z Zamawiającym 

na każdym etapie procesu projektowego.

9. Dokumentacja projektowa powinna być wykonana w stanie kompletnym z punktu 

widzenia celu któremu ma służyć.

10. Dokumentacja projektowa powinna określać parametry techniczne przyjętych 

rozwiązań materiałowych.

11. Dokumentacja projektowa powinna być opracowana zgodnie z obowiązującymi 

przepisami.

12. Wersja elektroniczna dokumentacji opisującej przedmiot zamówienia powinna być 

sporządzona w formie PDF na płycie CD. Wersja elektroniczna powinna być identyczna 

jak wersja papierowa dokumentacji.

V. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

Przedmiot zamówienia (opracowanie Projektu technicznego) zostanie zrealizowany do dnia 

26 listopada 2021 r.

VI. KRYTERIA OCENY OFERTY:

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium najniższej ceny.

VII. SPOSÓB UZYSKANIA INFORMACJI DOTYCZĄCYCH PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Informacje dotyczące przedmiotu zamówienia udzielane będą pod numerami telefonu: Pani 

Ewa Redmann 518 762 340, Pani Monika Brzezińska 42 205-03-05 w godz. 8:00 do 14:30 

lub za pomocą poczty elektronicznej: e.redmann@lodzkiwschodni.pl,

m.brzezinska(g)lodzkiwschodni.pl.

mailto:e.redmann@lodzkiwschodni.pl
lodzkiwschodni.pl


VIII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

1. Podpisaną przez osobę upoważnioną ofertę należy złożyć do dnia 8 listopada 2021 r. 

do godziny 10:00 w formie pisemnej za pośrednictwem poczty elektronicznej, osobiście 

lub listownie:

1) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: 

,m.brzezinska@lodzkiwschodni.pl

2) osobiście do Biura Podawczego znajdującego się na parterze w budynku 

Starostwa Powiatowego w Łodzi ul. H. Sienkiewicza 3, 90-113 Łódź,

3) listownie na adres: Starostwo Powiatowe w Łodzi, 90-113 Łódź, 

ul. H. Sienkiewicza 3.

Oferty składane osobiście lub listownie należy złożyć w kopercie opatrzonej napisem 

„Oferta na opracowanie Projektu technicznego p.t. Instalacja wykrywania dymu 

w budynku warsztatów szkolnych Zespołu Szkół nr 1 w Koluszkach"

2. Oferta powinna zawierać Formularz oferty na „Opracowanie Projektu technicznego 

p.t. Instalacja wykrywania dymu w budynku warsztatów szkolnych Zespołu Szkół nr 1 

w Koluszkach" - stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zapytania.

3. Oferta winna być podpisana przez osobę(y) upoważnioną(e) do reprezentowania 

Wykonawcy. Upoważnienie (pełnomocnictwo) do podpisywania oferty winno 

być dołączone do oferty, o ile nie wynika ono z innych dokumentów załączonych przez 

Wykonawcę.

4. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do Starostwa. Oferty złożone 

po terminie nie będą rozpatrywane.

IX. WARUNKI PŁATNOŚCI:

Wynagrodzenie płatne będzie przelewem na wskazane na fakturze konto Wykonawcy 

w terminie do 14 dni.

X. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają niezbędną wiedzę 

i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi 

do wykonania zamówienia.

mailto:m.brzezinska@lodzkiwschodni.pl


XI. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZSTNIEJSZEJ OFERTY:

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zawierająca : nazwę (firmę), siedzibę 

i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano zostanie przekazana wszystkim Wykonawcom 

za pomocą poczty elektronicznej lub telefonicznie.

XII. INNE INFORMACJE:

Zamawiający może w każdym czasie podjąć decyzję o unieważnieniu postępowania bez podania 

przyczyny. W takim przypadku Wykonawca nie może żądać od Zamawiającego jakichkolwiek 

roszczeń.

Załączniki
1. Rzut budynku,
2. Formularz oferty na "Opracowanie Projektu technicznego p.t. „Instalacja wykrywania 

dymu w budynku warsztatów szkolnych Zespołu Szkół nr 1 w Koluszkach",
3. Obowiązek informacyjny dla zamówień poniżej 130 000,00 zł.

Zatwierdzam


