Warszawa, dnia 30 kwietnia 2018 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE
Instytut Filozofii i Socjologii PAN, ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa (NIP: 525-21-00471, REGON: 000325759, zaprasza do składania ofert na:
Wykonanie projektu aranżacji pomieszczeń w budynku Pałacu Staszica - sala
wykładowa, korytarz i pomieszczenie dla studentów z aneksem kuchennym.’

Postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, 2018) zgodnie z wyłączeniem określonym w art. 4
pkt 8 ustawy.

I.

Informacje dla oferentów dotyczące zamówienia objętego zapytaniem

Celem przedmiotowej usługi będzie wykonanie projektu aranżacji wnętrz wskazanych
pomieszczeń w Pałacu Staszica wraz z nadzorem autorskim, uwzględniających założenia
inwestora (załącznik nr 1). W szczególności Zamawiający wymaga sporządzenia
przedmiotowej dokumentacji obejmującej poniższy zakres:
- aranżacja sali wykładowej w układzie audytoryjnym – 2 wersje,
- aranżacja sali wykładowej w układzie konferencyjnym – 2 wersje,
- aranżacja pokoju dla studentów z aneksem kuchennym – 2 wersje,
- rzut sufitu z oświetleniem w skali 1:50 z zaznaczeniem ewentualnej zabudowy g.k.,
- rozwinięcia ścian w skali 1:20,
- dobór kolorystyki ścian oraz dobór i zakomponowanie gzymsów i listew sztukatorskich
z uwzględnieniem zamaskowania przewodów niskoprądowych prowadzonych obecnie
w widocznych listwach na ścianach i suficie,
- dobór elementów stałych wnętrz, (takich jak oprawy oświetleniowe, rolety, panele
akustyczne),
- projekt wykonawczy w przedmiotowym zakresie,
- kosztorys wraz z przedmiarem, z uwzględnieniem niezbędnej renowacji podłogi
- pełną dokumentację w wersji papierowej w trzech egzemplarzach,
- pełną dokumentację na nośniku USB,
- wizualizacje pomieszczeń - dwa ujęcia każdego z pomieszczeń,
- nadzór autorski podczas prowadzenia prac w wymiarze 10 wizyt podczas trwania inwestycji.
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Pełnienie nadzoru autorskiego zaczyna się w momencie rozpoczęcia prac remontowych, po
uzyskaniu zgody konserwatora zabytków.
Projekt powinien zawierać dokumentację wymaganą do zaopiniowania przez konserwatora
zabytków.
Z uwagi na specyfikę przedmiotu zamówienia, zamawiający umożliwi wizję lokalną i wgląd
do posiadanej dokumentacji pomieszczeń.

II.

Wymagania dotyczące złożenia oferty
1. Oferta musi być:
a) podpisana – za podpisanie uznaje się własnoręczny podpis złożony przez
osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy (wskazaną we
właściwym rejestrze bądź w stosownym pełnomocnictwie),
b) zgodna z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w zapytaniu
ofertowym.
2. Oferta musi zawierać wstępną koncepcję aranżacji Sali wykładowej.
3. Oferta musi także zawierać proponowany harmonogram i końcową datę
wykonania projektu, licząc od dnia podpisania umowy.
4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
5. Oferty należy składać w formie pisemnej do dnia 15 maja do godziny 12:00 w
jeden z wymienionych sposobów: drogą pocztową – w zamkniętej kopercie w
siedzibie Zamawiającego pod adresem: ul. Nowy Świat 72, 00-330
Warszawa, pok. 113 (Dział Spraw Osobowych i Administracji), piętro I;
drogą elektroniczną – zeskanowaną ofertę należy wysłać na adres e-mailowy:
awozniak@ifispan.waw.pl
6. Oferty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.

III.

Ocena złożonych ofert
1. Kryteria oceny: 40% - wykazany dorobek (w tym wizualizacja trzech
wcześniejszych projektów aranżacji, a także kontakty do odbiorców tych
projektów mogących udzielić rekomendacji) w zakresie projektowania wnętrz
publicznych, 30% - cena, 30% - ocena wstępnej koncepcji aranżacji Sali
wykładowej zawartej w ofercie. Zamawiający dokona oceny ofert
spełniających wymagania określone w niniejszym zapytaniu ofertowym.
2. Zamawiający dopuszcza negocjacje oferty w celu doprecyzowania jej
szczegółów, warunków realizacji, w tym ustalenia ostatecznej ceny usługi.
O terminie i miejscu przeprowadzenia negocjacji wybrany oferent zostanie
powiadomiony telefonicznie.
3. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę i winien skalkulować cenę
ryczałtową dla całości oferowanego przedmiotu zamówienia, podając cenę
netto oraz cenę powiększoną o podatek VAT.
4. W celu zapewnienia porównywalności wszystkich ofert, Zamawiający
zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z właściwymi Oferentami w celu
uzupełnienia lub doprecyzowania złożonych dokumentów.
5. Składając ofertę Wykonawca akceptuje warunki określone w niniejszym
Zapytaniu.
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IV.

Wyniki postępowania
Informacja o wyniku postępowania zostanie zamieszczona na stronie internetowej
Zamawiającego.

V.

Inne informacje
1. Niniejsze zapytanie nie jest zobowiązaniem do podpisania umowy.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
1) odstąpienia od realizacji zamówienia,
2) zmiany terminu realizacji zamówienia, bez konieczności podania
przyczyny.
3. Osoba do kontaktu z Wykonawcami – Alicja Woźniak, tel. 22 65 72 862,
e-mail: awozniak@ifispan.waw.pl

VI.

Załączniki
1. Założenia inwestora
2. Formularz oferty
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