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Nysa, dnia 04.11.2015 r.

ilaproszenie do złożenia oferty
(agsmłlłr/usługi)x

Nazwa oraz adres Zamawiającego.

Gmina Nysa - Urząd Miejski w Nysie
ul. Kolejowa 15 , 48-300 Nysa

Tryb udzielania zamówienia .

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone na podstawie art,4 pkt.B ustawy Prawo
zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r, (Dz. U. z 20I3r, poz, 984, 1047 i L473 oraz z żOt4 r.
poz.423, 768, B11, 915, 1146 i I?32), którego wartość nie przekracza wyrażonej w złoĘch
równowaftości 30,000 euro.

Opis przedmiotu zamówienia.

Restauracja parowozu zlokalizowanego na stacji kolejowej Nysa itendra zlokalizowanego na stacji
kolejowej Nowy Świętów,

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie dokumentacji wraz z kosztorysem inwestorskim oraz
przedmiarem robót zadania polegającego na restauracji i konserwacji zabytkowego parowozuTy ż-L4awraz
z tendrem znajdującego, się na terenie stacji kolejowej w Nysie (tender przechowywany na terenie stacji
kolejowej w Nowym Swiętowie, gm, Głuchołazy) araz sposobu ich wyeksponowania na terenie
projektowa nego centrum przesiad kowego w Nysie.

Dokumentacja powinna przewidzieć między innymi oczyszczenie powierzchni metalowych ze Śladów
korozji, wymianę przegniĘch fragmentów blach i zabezpieczenie powierzchni metalowych farbą
anĘkorozyjną. Ponadto ze względu na znaczna wartość naukową (konstrukryjną) i historyczną parowozu
itendra nalezy przewidzieć sposób ich eksponcwania na terenie projektowanego centrum przesiadkowo
w Nysie w uzgodnieniu z biurem projektowym ,,Archi-Concept" Piotr Opałka, ul. Zjednoczenia 9 lż, 48-304
Nysa, tel. 77 435 30 29 oraz uzupełnienie brakóvl elementów konstrukcyjnych. Przeprowadzone prace winne
być zaprojektowane w taki sposób, aby po ich wykonaniu nie wykluczyć w przyszłości uruchomienie
parowozu itendra, Dokumentacja powinna równiez przewidzieć sposób transpońu parowozu oraz tendra
z miejsc obecnej lokalizacji na miejsce ekspr:zycji. Dokumentację należy uzgodnić z Opolskim Wojewódzkim
Konserwatorem Zabytków w Opolu, ul. Piastowska 14.

4. Termin wykonania zamówienia: 7a.LZ.20I5 r.

5. Opis warunków udziału w postępo,łlaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania
Ęch warunków,

Wykonawry ubiegający się o udzielelrie niniejsz go zamówienia m[Jszą spełniać warunki, udziału
w postępowaniu doĘczące:

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działa|ności
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

lub zynności, jeżeli

spełnianie WykonawcaZamawiający nie precyzuje
zobowiązany jest wykazaĆ w

ł') niepotrzebne wykreślić

w tyrn zakresie zadnych wymagoń, ktorych
sposcŁJ szijzegÓ!ny.
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Weryfikacja spełnienia tego warunku dokonpvana będzie w oparciu ozałączone oświadczenie.

2) posiadania wiedzy i doświadczenia.

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie zadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca
zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
Weryfikacja spełnienia tego warunku dokonywana będzie w oparciu o załączone oświadczenie.

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia.

Zamawiający nie precyzuje w Ęm zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca
zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny
Weryfikacja spełnienia tego warunku dokonywana będzie w oparciu o załączone oświadczenie

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej;

Zamawiający nie precyzuje w Ęrn zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca
zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny
Weryfikacja spełnienia tego warunku dokonywana będzie w oparciu o załączone oświadczenie

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie przeprowadzona
w oparciu o przedłozone przez wykonawców dokumenĘ i oświadczenia, wg formuĘ ,,spełnia - nie
spełnia".

6. Wykaz oŚwiadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w ceIu
potwierdzenia spełnienia warunkÓw udziału w postępowaniu.

W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt.S
Wykonawca zobowiąza ny jest złoży ć następujące oświadczen ia i dokumenĘ ;

1) aktualny odpis z właściwego rejestru/ lub z centralnej ewidencji i informacji o działalnoŚci
gospodarczej, jezeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie
wczeŚniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

2) oŚwiadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w zaproszeniu
7. Termin związania ofeftą.

Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 30 dni.
Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upĘwem terminu składania ofert.

8. Opis sposobu przygotowywania oferĘ.

1. Wymagania podstawowe.
1) Kazdy Wykonawca może złożyć Ęlko jedną ofeftę i zaproponować tylko jedną cenę.
2) Ofeńa musi obejmować całość zamówienia. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania

ofert częściowych i wariantoulych .

3) Ofefta musi być podpisana przez osoby upowaznione do reprezentowania Wykonawcy
(Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia). Oznacza to, iz jeżeli
z dokumentu(ów) określającego(ych) status prawny Wykonawcy(ów) lub
pełnomocnictwa(pełnomocnictw) wynika, iż do reprezentowania Wykonawcy(Ów)
upoważnionych jest łącznie kilka osób dokumenty wchodzące w skład ofeńy muszą byĆ
podpisane przez wszystkie te osoby.

4) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem ofeĘ
z uwzględnieniem treŚci art. 93 ust. 4 Pzp.

5) We wszystkich przypadkach, gdzie jest mowa o pieczątkach, Zamawiający dopuszcza złożenie
czytelnego zapisu o treści pieczęci zawierającego co najmniej oznaczenie nazwy firmy
i siedziby.

6) Zamawiający zwróci Wykonawcom, których oferty nie zostaĘ wybrane, na ich wniosek,
złożone przez nich plany, pQekty, rysunki, modele, próbki, wzoryl programy komputerowe
oraz inne podobne materiały. Zadne inne dokumenĘ wchodzące w skład ofeĘ, w tym
równiez te przedstawiane w i'ormie oryginałów, nie podlegają zwrotowi przez7amawiającego.

ż, Zawaftość oferty.
Kompletna ofefta musi zawierać:
a) formularz oferty, sporządzony na podstawie ulzoru stanov,liącego załącznik do niniejszego

zaproszenia wraz z wymaganymi wykazamt,
b) dokumenĘ wymienione w pkt 6 niniejszego zaproszenla

*) niepotrzebne wykreślić
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9. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.
1. Miejsce oraz termin składania ofeń - Urząd Miejski Nysa ul. Kolejowa 15; sekretariat

Burmistrza Nysy pok. nr 102 ( I piętro) - do dnia
13.11.2015 r. do godziny 11.00.

Ofertę należy złożyc w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie (paczce),
Kopeftę (paczkę) nalezy opisać następująco:

Nazwa i adres
Wykonawcy

Gmina Nysa
Urząd Miejski w Nysie
ul. Kolejowa 15,48-300 Nysa

,,Oferta w trybie zaproszenia do złożenia oferĘ na dokumentację restauraĘi parowozu"
Nie otwieraĆ przed dniem: 13.11.2015 r. godzina 11.15'

ż. Miejsce oraz termin otwarcia ofert Urząd Miejski w Nysie ul. Kolejowa 15 w pokoju nr
234 (II piętro) w dniu t3.11.2015 r. o godzinie 11.15.

10. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferĘ

Oferty zostaną ocenione przezZamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie:

Lp Kryterium Znaczenie procentowe
kryterium

Maksymalna ilość punktów jakie moze otrzymać
oferta za dane kryterium

1 Cena(C) 100 100

W przypadku kryterium "Cena" oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość
punktów wynikającą z działania:

pi (c) = 9+ . Max (c)
Ci

11.

'-2.

ilość punktów iakie otrzvma clferta "i" za
na,inizsza cena snośród ruvs ich wazn
cena ofertv "i";

kie moze ot mać;ferta- ---- ----]l

:___]maksvmalna ilość Dunktów

Sposób porozumiewania się z Wykonawcami

1. W niniejszym postępowaniu oŚwiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje
Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie lub drogą elektroniczną.

ż. Osobą upowaznionąprzez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami jest
p. inspektor Paweł Kostrzewa, email: l fax. ...-......

3. Wykonawca może zwróciĆ się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zaproszenia
4. TreŚĆ zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający, bez ujawniania źrodła zapytania,

zamieszcza na stronie internetowej na której udostępnione zostało zaproszenie

Informację o udzieleniu zannówienial
Po wyborze najkorzystniejszej ofeĘ Zamawiający udzieliWykonawcy zamówienia w formie
pisemnej.

Załącznlki :
1. Formularz ofeĘ
2. Biała karta zabytku
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