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                                             Kudowa Zdrój, 07.02.2018           

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM 
którego wartość nie  przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 

30 000 euro 

W związku z art.4 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
(Dz.U. z 2006 r. nr 164, poz.1163 z późn. zm.) 

Park Narodowy Gór Stołowych zaprasza do składania ofert w poniższym postępowaniu. 

1. Zamawiający: Park Narodowy Gór Stołowych, ul. Słoneczna 31 57-350 Kudowa Zdrój. 

2. Przedmiot zamówienia: Park Narodowy Gór Stołowych zaprasza do składania ofert na wykonanie 

usługi: 

Wykonania dokumentacji projektowej instalacji wentylacji mechanicznej w pomieszczeniach ekspozycyjnych 

Ekocentrum PNGS wraz z projektem instalacji elektrycznej zasilającej urządzenia wentylacyjne oraz 

prowadzenia nadzoru autorskiego. 

zgodnie ze szczegółowym opisem założeń technicznych (Załącznik nr 1). 

Zadanie obejmuje w szczególności: 

Etap I 

1. Wykonanie dokumentacji projektowej instalacji wentylacji mechanicznej w pomieszczeniach 

ekspozycyjnych Ekocentrum PNGS z uwzględnieniem warunków technicznych zaprojektowanej 

ekspozycji wraz z przedmiarem robót i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót – sala 

audiowizualna na parterze wraz z wykonaniem projektu instalacji zasilającej urządzenia 

wentylacyjne. 

2. Wykonanie dokumentacji projektowej instalacji wentylacji mechanicznej w pomieszczeniach 

ekspozycyjnych Ekocentrum PNGS z uwzględnieniem warunków technicznych zaprojektowanej 

ekspozycji wraz z przedmiarem robót i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót – sala 

„Geologia” na I piętrze wraz z wykonaniem projektu instalacji zasilającej urządzenia wentylacyjne. 

3. Konsultacja rozwiązań technicznych przewidzianych dla wentylacji mechanicznej pomieszczeń z 

projektantem ekspozycji stałej w Ekocentrum PNGS. 

4. Wykonanie kosztorysu inwestorskiego dla realizacji wentylacji w sali audiowizualnej. 

5. Wykonanie kosztorysu inwestorskiego dla realizacji wentylacji w sali „Geologia”. 

6. Przeprowadzenie uzgodnień w imieniu Inwestora, niezbędnych do uzyskania wszelkich 

wymaganych prawem zgód i pozwoleń umożliwiających wykonanie projektowanych robót. 

7. W przypadku konieczności uzyskania pozwolenia na budowę lub konieczności dokonania 

zgłoszenia robót budowlanych, złożenie kompletnej dokumentacji do Starostwa Powiatowego, 

celem uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia prac budowlanych. Wykonawca 

zobowiązany będzie do uzupełnienia dokumentacji przedłożonej w Starostwie Powiatowym  na 

każde wezwanie Zamawiającego. Wszelkie uzupełnienia i zmiany w dokumentacji zrealizowane 

zostaną w ramach kwoty zaoferowanej w postępowaniu.  



Etap II 

8. Nadzór autorski nad realizacją prac związanych  wykonaniem instalacji wentylacyjnej. 

 

Kod CPV: 71321400-8 

3. Termin realizacji zamówienia:  

Termin rozpoczęcia prac: od dnia podpisania umowy. 

Termin wykonania zadania określonego w etapie I : do 06.04.2018r. 

Termin wykonania zadania określonego w etapie II : zgodny z terminem zakończenia prac przy montażu 

instalacji wentylacyjnej, jednak nie później niż do dnia 15.02.2019r. 

 

4. Kryterium wyboru: najniższa cena 

5. Firma oferująca usługę: Wykonanie dokumentacji projektowej instalacji wentylacji mechanicznej w 

pomieszczeniach ekspozycyjnych Ekocentrum PNGS wraz z projektem instalacji elektrycznej zasilającej 

urządzenia wentylacyjne powinna posiadać odpowiednie kwalifikacje, wymagane prawem uprawnienia 

w zakresie projektowania oraz doświadczenie w tej dziedzinie. Posiadanie kwalifikacji i doświadczenia 

potwierdzone będzie oświadczeniem złożonym na formularzu ofertowym.  

Niezwłocznie, przed zawarciem umowy wykonawca, którego oferta zostanie uznana za 

najkorzystniejszą dostarczy potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie uprawnień w zakresie 

projektowania wymaganych do realizacji przedmiotu zamówienia w odniesieniu do osób realizujących 

zamówienie, zawierające: numer i datę wydania uprawnień  zawodowych lub numer dyplomu i data 

uzyskania tytułu zawodowego, nazwę izby samorządowej, do której przynależą i terminem ważności 

zaświadczenia o tej przynależności . 

6. Oferty na załączonym formularzu ofertowym (Załącznik nr 2) należy przesyłać na adres e-mail: 

oferta@pngs.com.pl lub faksem na numer: 74 8654 918. 

 

7. Miejsce i termin złożenia oferty: Ofertę należy złożyć do dnia 16.02.2018 r. do godziny 15:00. 

8. W razie jakichkolwiek pytań i wątpliwości, proszę o kontakt telefoniczny pod numerem telefonu:  

74 8654 923 lub kontakt e-mailowy: t.mazur@pngs.com.pl . 

W załączeniu wzór umowy. 

Wykonawca podaje cenę netto i brutto za usługę Wykonanie dokumentacji projektowej instalacji 

wentylacji mechanicznej w pomieszczeniach ekspozycyjnych Ekocentrum PNGS wraz z projektem 

mailto:oferta@pngs.com.pl


instalacji elektrycznej zasilającej urządzenia wentylacyjne zgodnie z opisem dla każdego z etapów 

realizacji zadania. 

Wycena powinna obejmować wszystkie koszty związane z realizacją tego zamówienia. 

Należności za wykonanie każdego z etapów zamówienia będą regulowane z konta Zamawiającego w 

formie przelewu na rachunek Wykonawcy wskazany na fakturze w terminie 14 dni od otrzymania 

prawidłowo wystawionej faktury 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 

 

Zastępca Dyrektora PNGS 

/ - / mgr inż. Bartłomiej Jakubowski 

 


