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Opracowanie dokumentacji technicznej budowy
miejsc postojowych przy ul. Przyrynek w
Mławie
Aktualizacja 13.02.2013r. - powiadomienie o wyborze oferty
1. Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji technicznej budowy miejsc postojowych przy ul.
Przyrynek w Mławie w szczególności:
- zaprojektowanie nawierzchni zatoki z kostki betonowej brukowej, przeznaczonej do użytkowania przez
samochody osobowych i autobusy,
- uwzględnienie przestawienia ogrodzenia od strony ul. Przyrynek oraz jego modernizacji
o np. dodatkowe bramki wejściowe
- zaprojektowanie ciągów pieszych do drzwi przedszkola
- uwzględnienie przebudowy istniejącej infrastruktury (np. sieci podziemne, słupy)
- uwzględnienie wykonania barier ochronnych (np. poręcze)
Zaprojektowane elementy powinny być zgodne z istniejącym zagospodarowaniem terenu
(w szczególności kolory kostki, typ bramki), chyba że zamawiający zdecyduje odrębnie.
Projektant zobowiązany jest do przedłożenia zamawiającemu koncepcji do akceptacji
w terminie dającym możliwość na wniesienie uwag przez zamawiającego oraz naniesienie ich przez projektanta
w dokumentacji.
1.1. Ilość i rodzaj opracowania:
- projekt budowlany – 5 egz.
- projekt wykonawczy – 5 egz.
- szczegółowe specyfikacje techniczne – 2 egz.
- kosztorysy ofertowe – 2 egz.
- kosztorysy inwestorskie – 1 egz.
- mapa do celów projektowych,
- pozyskanie niezbędnych uzgodnień, warunków
- przygotowanie załączników do wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego,
- stała i tymczasowa organizacja ruchu wraz z uzgodnieniami
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- projekty budowlane, wykonawcze, sst, kosztorysy ofertowe i inwestorskie w wersji elektronicznej. Wskazane
jest, aby kosztorysy były w wersji nieedytowalnej (np. .pdf)
i w wersji edytowalnej – popularnej w kosztorysowaniu (np. .ath).
2. Termin wykonania zamówienia
Do dnia 31.05.2013r.
3. Warunki ubiegania się o zamówienie.
O udzielenie niniejszego zamówienia ubiegać się mogą wykonawcy, którzy posiadają uprawnienia do
wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania
takich uprawnień.
4. Opis sposobu przygotowania ofert.
1) każdy projektant może złożyć tylko jedną ofertę,
2) oferty należy składać w nieprzejrzystych, zaklejonych i nienaruszonych kopertach,
3) koperta zewnętrzna winna być zaadresowana:
Urząd Miasta Mława
Stary Rynek 19,
06-500 Mława
oraz opisana: Oferta na opracowanie dokumentacji technicznej budowy miejsc postojowych przy ul.
Przyrynek w Mławie
4) koperty z ofertami, w interesie Projektanta winny być skutecznie zabezpieczone przed ich otwarciem.
5. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.
1) oferty można składać osobiście lub przesłać pocztą za potwierdzeniem odbioru, na adres zamawiającego. W
takim przypadku za termin złożenia ofert uznaje się datę i godzinę potwierdzenia odbioru przesyłki przez
Zamawiającego.
2) oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12.02.2013r. do
godz. 12:00.
3) Projektant może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę
Ofertę złożoną po terminie zwraca się bez otwierania
6. Kryteria oceny ofert.
Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował następującym kryterium
Cena ofertowa 100%
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Oferta spełniająca w najwyższym stopniu wymagania kryterium otrzyma maksymalną ilość punktów.
Pozostałym Projektantom przypisana zostanie odpowiednio mniejsza liczba punktów.
1) sposób obliczania wartości punktowej kryterium
Zastosowane wzory do obliczenia punktowego
Nazwa kryterium: cena
Wzór: najniższa cena z ważnych ofert / cena rozpatrywanej oferty x 100 pkt.
Sposób oceny: najkorzystniejsza ta, która otrzyma najwięcej punktów
2) za najkorzystniejszą zostanie wybrana oferta, która zgodnie z powyższymi kryteriami oceny ofert uzyska
najwyższą liczbę punktów spośród ofert nie podlegających odrzuceniu.
7. Warunki umowy
1) Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie
z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej oferty wraz
z załącznikami.
2) Zamawiający podpisze umowę z Projektantem, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę.
Wzór przyszłej umowy z wybranym w wyniku przetargu Projektantem stanowi Załącznik
nr 4 do Formularza oferty
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1. PRO STUDIO Pracownia Projektowa - Karolina Gulańczyk, ul. Zamojskiego 8, 09-300 Żuromin - 8 500,00 zł
2. AS-PROJEKT Adam Stypik, ul. Kołobrzeska 50G/15, 80-394 Gdańsk - 9 717,00 zł
3. PHU "AGROS", ul. Piękna 26, 07-405 Troszyn -6 273,00zł
4. MANEVO Marek Łukowski, Ziółków 88, 21-077 Spiczyn - oferta odrzucona (brak podpisu na formularzu
ofertowym)
5. Usługi Projektowe mgr inż. Andrzej Dusiński, ul. Warszawska 1 lok. 19, 06-500 Mława - 4 858,50 zł
6. Kom - projekt s.c., ul. Witosa 18, 06-200 Maków Mazowiecki - 34 440,00zł
7. Usługi projektowe mgr inż. Genowefa Pylińska ul. Kołobrzeska 13i/75, 10-444 Olsztyn -13 252,00zł
8. DROGADO Tomasz Ślusarz, ul. Władysława IV 61/11, 81-384 Gdynia - 8 487,00zł
9. DRAFT Usługi Projektowe, ul. Żołnierska 33/35, 10-560 Olsztyn - 17 835,00 zł
10. MBZ Andler, Tomczak sp. j., Al. Jana Pawła II 79, 87-800 Włocławek - 22 140,00zł
W wyniku przeprowadzonego rozeznania rynku ustalono, iż najkorzystniejszą ofertą jest oferta: Usługi
Projektowe mgr inż. Andrzej Dusiński, ul. Warszawska 1 lok. 19, 06-500 Mława
Załączniki
l
l
l

Formularz ofertowy pt.doc
skan inwentaryzacji zpo2 001.jpg [Załącznik 2a]
zpo2 zaznaczony zakres zadania.JPG [Załącznik 2b]
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