DOTACJE NA INNOWACJE

Projekt „Nowoczesne centrum kształcenia językowego” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Poznań, dnia 13 stycznia 2012
SuperMemo World sp. z o.o.
ul. Romana Maya 1
61-371 Poznań

ZAPYTANIE OFERTOWE

ZAMAWIAJĄCY:
SuperMemo World spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy ul. Romana Maya 1
w Poznaniu (61-371), spółka zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd
Rejonowy w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS: 0000027598,
NIP: 7822216681, kapitał zakładowy: 70.000 PLN
PRZEDMIOT ZAKUPU:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej w związku
z planowanymi pracami adaptacyjnymi w nieruchomości położonej przy ulicy Ostrówek 12
w Poznaniu.
Zamówienie obejmuje przygotowanie wniosku o ustalenie warunków zabudowy zgodnie
z wymaganiami Urzędu Miasta Poznania wraz z koncepcją architektoniczną adaptacji kamienicy przy
ul. Ostrówek 12 w Poznaniu na cele szkoleniowe i biurowe, a także wprowadzenie do wniosku
niezbędnych modyfikacji, zarówno przed jak i po złożeniu wniosku do UM Poznania, aż do wydania
decyzji o warunkach zabudowy.
O zamówienie ubiegać się mogą podmioty dysponujące niezbędnym doświadczeniem. W celu
potwierdzenia spełnienia przez Oferenta ww wymagania prosimy o załączenie do oferty porfolio
przynajmniej 3 usług o zbliżonym do przedmiotu niniejszego zapytania zakresie, wykonanych
w okresie maksymalnie 3 lat od daty złożenia oferty.
Oferta powinna zawierać:
1. nazwę i adres siedziby oferenta,
2. dane osoby do kontaktu w sprawie zamówienia,
3. termin ważności oferty,
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4. termin dostarczenia Zamawiającemu opracowanego wniosku o ustalenie warunków zabudowy
wraz z pełną koncepcją architektoniczną adaptacji nieruchomości, liczony w dniach roboczych od
daty zawarcia umowy na wykonanie zamówienia do dnia dostarczenia dokumentów do siedziby
Zamawiającego (termin nie uwzględniający wykonania zamówienia w części polegającej na
wprowadzeniu przez Wykonawcę niezbędnych modyfikacji do opracowanej dokumentacji), przy czym
termin ten nie może być dłuższy niż 21 dni,
5. całkowity koszt wykonania zamówienia w PLN z podatkiem od towarów i usług VAT, obejmujący
wynagrodzenie Oferenta wypłacane po wykonaniu zamówienia (opłata podstawowa) oraz po
wydaniu decyzji o warunkach zabudowy, pod warunkiem uzyskania tej decyzji (opłata uzależniona od
wydania decyzji).
Zamawiający zastrzega sobie prawo do odrzucenia ofert nie zawierających ww informacji.
KRYTERIA I SPOSÓB OCENY OFERT:
Kryteria oceny ofert:
1) ocena przedstawionej wstępnej koncepcji architektonicznej
2) cena łączna za realizację zamówienia
3) procentowy udział w wycenie części wynagrodzenia płatnej pod warunkiem wydania decyzji
o warunkach zabudowy w terminie maksymalnie 5 miesięcy od podpisania umowy na realizację
zamówienia będącego przedmiotem niniejszego zapytania
Sposób oceny ofert:
Maksymalna liczba punktów 100, w tym:
1) maksymalnie 50 punktów na podstawie oceny doświadczenia oraz walorów estetycznych i
użytkowych portfolio,
2) maksymalnie 30 punktów za cenę łączną za realizację zamówienia,
3) maksymalnie 20 punktów za uwzględnienie w wycenie części wynagrodzenia należnego
wykonawcy pod warunkiem wydania decyzji o warunkach zabudowy - 20 punktów uzyskają Oferenci,
którzy przedstawią wycenę obejmującą w minimum 50% wynagrodzenie należne pod warunkiem
uzyskania decyzji o warunkach zabudowy w terminie maksymalnie 5 miesięcy od dnia podpisania
umowy na realizację zamówienia.
TERMIN SKŁADANIA OFERT: 23 stycznia 2012
Oferty prosimy przesyłać na adres e-mail: Renata.Kupczyk@supermemo.pl lub dostarczyć
bezpośrednio do siedziby SuperMemo World w Poznaniu przy ul. Romana Maya 1.
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