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Zapytanie ofertowe 

 

Stare Miasto – Park Sp. z o.o. zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej dotyczącej 

wykonania dokumentacji wg. poniższych wytycznych. 

 

I. Przedmiot zamówienia 

Wykonanie dokumentacji projektowej (koncepcja, projekt budowlany, projekt wykonawczy) 

budynku usługowo-produkcyjno-magazynowego z zapleczem biurowo-socjalnym wraz 

z niezbędnymi urządzeniami budowlanymi w tym placu manewrowego i parkingami na terenie 

Parku Przemysłowego Gminy Leżajsk w miejscowości Stare Miasto, gm. Leżajsk. 

 

II. Założenia projektowe 

1. Budynek będzie przeznaczony pod najem dla ok 5 niezależnych firm działających 

w różnych branżach (usługi, produkcja, magazyn). W chwili obecnej nie są znane 

branże, dlatego należy przewidzieć takie rozwiązania aby w przyszłości najemcy nie 

ponosili znacznych kosztów adaptacji budynku do swoich potrzeb. 

2. Budynek w konstrukcji stalowej o orientacyjnych wymiarach: szer. 35 m, dł. 55 m, 

wys. 8-9 m.  

3. Budynek winien posiadać rozwiązania technologiczne zapewniające wykorzystanie 

naturalnych źródeł energii oraz zapewniające niskie koszty eksploatacji. 

4. Dach dwuspadowy z możliwością umieszczenia elementów do pozyskiwania energii 

z naturalnych źródeł. 

5. Powierzchnia użytkowa części usługowo-produkcyjno-magazynowej dla 4 

niezależnych użytkowników: 

a. min. 1500 m2 (1 kondygnacja) bez podpór wewnętrznych z możliwością podziału 

na moduły o powierzchniach max 250 m2, 

b. wjazd do części usługowo-produkcyjno-magazynowej poprzez 4 bramy wjazdowe 

o wymiarach min. 3,5 m (szer.) i min. 4,5 m (wys.), bramy bez progowe, 

metalowe, ocieplane, segmentowe, sterowane elektrycznie, przeszklone 

z wbudowanymi drzwiami spełniającymi wymogi drzwi ewakuacyjnych, 

c. posadzka przemysłowa, przeznaczona do dużych obciążeń min. 2 t/m2, 

utwardzona powierzchniowo, niepyląca, odporna na ścieranie, 

d. jedno pomieszczenie gospodarcze o powierzchni ok 50 m2 z przeznaczeniem na 

parkowanie kompaktowego, wielofunkcyjnego ciągnika wraz z osprzętem oraz 

wózka widłowego, 

e. należy przewidzieć instalację sprężonego powietrza, detekcji gazów, odpylania, 

sygnalizacji alarmu pożarowego, 

f. należy przewidzieć montaż suwnicy o nośności min. 5 t. 

6. Powierzchnia biurowo-socjalna dla 5 niezależnych użytkowników: 

a. ok 450 m2 (dopuszcza się możliwość zaprojektowania 2 kondygnacji, a tym 

samym zwiększenia powierzchni do ok 900 m2), 

b. pomieszczenia biurowe łącznie dla ok 20 osób, 

c. pomieszczenia socjalne dla ok 30 osób z szatniami typu standardowego, 

d. jedna sala spotkań/konferencyjna dla ok 25 osób, 
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e. jadalnia wspólna, ogólnodostępna z części usługowo-produkcyjno-magazynowej 

przewidziana dla ok 10 osób. 

7. Drogi i plac manewrowy dla pojazdów typu „TIR” o powierzchni ok 2500 m2 oraz 

parkingi dla ok 50 samochodów osobowych, o nawierzchni mineralno-asfaltowej 

z obustronnymi krawężnikami, nawierzchnia dwuwarstwowa z konstrukcji betonu 

asfaltowego o grubości warstw min. 5 cm ścieralnej i min. 8 cm wiążącej. 

8. Chodniki przy budynku oraz na placu i parkingu z kostki brukowej. 

9. Oświetlenie energooszczędne całego placu manewrowego, chodników i budynku. 

10. Z uwagi, iż nie jest określona dokładna lokalizacja projektowanego budynku 

wszelkie przyłącza lub sieci zewnętrzne będą przedmiotem oddzielnego projektu. 

Należy jednak przewidzieć wyjścia/wejścia dla przyłączy. 

 

III. Zakres prac projektowych 

1. obiekt – część kubaturowa, 

2. parkingi, place manewrowe, drogi wewnętrze, ukształtowanie terenu, mała 

architektura, (zjazd z drogi głównej – oddzielne opracowanie). 

 

IV. Opracowanie zakresu prac projektowych 

1. koncepcja (wstępny projekt zagospodarowania terenu i część kubaturowa) – 

architektura, 

2. projekt budowlany wraz z wszelkimi uzgodnieniami niezbędnymi do uzyskania decyzji 

– pozwolenia na budowę (projekt zagospodarowania terenu i część kubaturowa) 

w zakresie określonym poniżej z uwzględnieniem założeń projektowych wymienionych 

w pkt II; 

 architektura 

 konstrukcje budowlane 

 instalacje wewnętrzne w szczególności: kanalizacji sanitarnej bytowo-

gospodarczej, kanalizacji technologicznej, kanalizacji deszczowej, wodociągowa, 

wewnętrzna instalacja p.poż, centralnego ogrzewania (kotłownia lub 

wymiennikownia), ew. wentylacji mechanicznej, 

 instalacje elektryczne w szczególności: przyłącza (zasilanie policznikowe: 

oświetlenie terenu, zasilanie bram i inne),  

 stacja transformatorowa zaprojektowana pod 630 kVA wewnątrz budynku, 

 wewnętrzne w całym budynku: oświetlenie ogólne i ewakuacyjne, połączenia 

wyrównawcze, instalacja odgromowa, gniazda wtykowe, sygnalizacja alarmowa 

pożarowa, instalacja siłowa (wentylacja mechaniczna, ew. zasilanie urządzeń wg 

wytycznych), 

 wewnętrzne w części budynku: CCTV, instalacja KD, sieć logiczna, zasilanie 

komputerów, 

 rozdzielnice główne budynku produkcyjnego i administracyjnego, 

 instalacje gazowe, 

 drogi, place manewrowe, ukształtowanie terenu, zjazd. 

3. projekty wykonawcze  - zakres jak w punkcie 2 projekt budowlany, 

4. przedmiary i kosztorysy inwestorskie, 

5. harmonogram oraz specyfikacje wykonania i odbioru robót budowlanych.        

 

V. Zobowiązanie Wykonawcy 

W ramach przedstawionej wyceny Wykonawca zobowiązuje się do: 

1. uzyskania map do celów: opiniodawczych i projektowych, ewidencyjnych, wyrysów 

i wypisów, 
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2. przygotowywanie wszelkich wniosków i wystąpień do organów administracji 

państwowej i samorządowej mających na celu uzyskanie pozwolenia na budowę jak 

i decyzji dopuszczenia obiektu do użytkowania po zakończeniu jego realizacji, 

3. przygotowanie 5 egzemplarzy dokumentacji w wersji papierowej oraz dostarczenia 

wersji elektronicznej, 

4. wykonanie dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

5. prowadzenia nadzoru autorskiego podczas wykonywania robót budowlanych, 

6. załatwiania w imieniu Inwestora wszystkich spraw formalnych mających za zadanie 

osiągnięcie celu – jak wyżej. 

 

VI. Dodatkowe informacje 

1. Obowiązujący Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego. 

2. Mapa zasadnicza z przewidywaną (wstępną) lokalizacją budynku na działce 

o numerze ewidencyjnym 2066/13. Lokalizacja budynku może ulec zmianie. 

3. Po zakończeniu umowy Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa 

majątkowe do wykonanej dokumentacji projektowej. Cena przedstawiona w ofercie 

obejmuje wynagrodzenie autorskie. 

 

VII. Termin realizacji zamówienia 

Nieprzekraczalny termin zakończenia prac określonych w pkt. IV to 6 tygodni od dnia 

podpisania umowy. 

 

VIII.  Kryterium wyboru oferty  

Podana cena będzie ceną ryczałtową, a kryterium wyboru oferty jest cena 100% 

 

IX. Osoby do kontaktu  

W sprawach energetycznych - Franciszek Loryś tel. 518 011 558 

W sprawach wodno-kanalizacyjnych - Jerzy Talar tel. 518 011 567 

W pozostałych sprawach - Robert Kania tel. 518 011 607 

 

X. Termin i miejsce składania ofert 

Termin składania ofert - 30.01.2015 r. godz. 12:00 

Miejsce składania ofert: 

1. w formie pisemnej w siedzibie tj. Stare Miasto – Park Sp. z o.o., Wierzawice 874,  

37-300 Leżajsk  

lub 

2. w formie elektronicznej na adres robert.kania@sm-park.pl 
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