Tychy, 15.04.2020 r.

ZAPROSZENIE OFERTOWE
"Śródmieście" Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na realizację zamówienia publicznego pn.:
„Projekt i wykonanie dźwiękowej instalacji ostrzegawczej (DSO)”.

Zakres zamówienia (roboty budowlane):
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie instalacji dźwiękowego systemu ostrzegawczego DSO w obiekcie
handlowym przy ul. Piłsudskiego 12, umożliwiającego rozgłaszanie sygnałów ostrzegawczych i komunikatów
głosowych dla potrzeb bezpieczeństwa, związanego z ochroną przeciwpożarową osób przebywających w
budynku, nadawanych automatycznie po otrzymaniu sygnału z systemu sygnalizacji pożarowej, a także przez
operatora, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Zakres robót obejmuje prace budowlane i
elektryczne mające na celu instalację dźwiękowego systemu ostrzegania, który będzie w stanie niezwłocznie
przekazać do zagrożonej strefy sygnały i komunikaty o niebezpieczeństwie w sposób automatyczny lub
sterowany przez uprawnioną osobę. Podstawowymi informacjami przekazywanymi przez dźwiękowy system
ostrzegawczy DSO będą: a) komunikaty ewakuacyjne przekazywane w sytuacjach wymagających
natychmiastowej ewakuacji oraz komunikaty informujące o rodzaju zagrożenia i sposobie ewakuacji; b)
komunikaty alarmowe przekazywane w sytuacjach bliskiego niebezpieczeństwa oraz komunikaty
informujące o sposobie postępowania.

Projekt i wykonanie dźwiękowej instalacji ostrzegawczej (DSO) na terenie Tyskich Hal Targowych w Tychach:
1. wykonanie projektu z uzgodnieniami określonymi przepisami;
2. realizacja projektu.
Wykonawca powinien posiadać uprawnionych pracowników do realizacji usługi.

Zamawiający zaleca udział w wizji lokalnej, której termin zostanie podany do wiadomości w ogłoszeniu w
Biuletynie Informacji Publicznej. Udział w wizji należy zgłosić najpóźniej na dzień przed terminem wizji pod
adresem e-mail: biuro@srodmiescie.tychy.pl.

Warunki udziału w postępowaniu:
Spełnianie wymagań kwalifikacyjnych do wykonywania przedmiotu umowy:
a) Oświadczenie o posiadanych kwalifikacjach zawodowych i uprawnieniach wynikających z przepisów
prawa:
•

uprawnienia budowlane wydane przez właściwy organ administracji państwowej w zakresie
kierowania i nadzorowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie
instalacji i urządzeń elektrycznych;

•

aktualny wpis na listę Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa zgodnie z art. 12 ustawy Prawo
budowlane i art. 6 ust. 1 ustawy o samorządach zawodowych architektów, inżynierów
budownictwa i urbanistów;

•

uprawnienia elektryczne w grupach kwalifikacyjnych D i E w zakresie badań i pomiarów .

b) Wykonanie minimum 2 podobnych robót instalacyjnych w obiekcie o kubaturze minimum 50.000 m3,
udokumentowane referencjami /kopia referencji do przedłożenia na wezwanie przez Zamawiającego/.

Planowany termin realizacji przedmiotu zamówienia: 3 miesiące od dnia podpisania umowy.

Osobą

do

kontaktu

jest:

Kierownik

techniczny

Janusz

Płaszczymąka,

tel.

e-mail: janusz.plaszczymaka@srodmiescie.tychy.pl

Na oferty oczekiwać będziemy do 29.04.2020 r. dostarczyć je można
listownie na adres: „Śródmieście” Sp. z o.o., al. Piłsudskiego12, 43-100 Tychy;
lub
drogą mailową, na adres: biuro@srodmiescie.tychy.pl (zalecany sposób dostarczenia oferty).

Kryterium wyboru Wykonawcy:
Cena 100%

Oświadczenia i dokumenty:
•

Wraz z załącznikiem nr 1 (oferta) Wykonawca składa:
- Oświadczenie do oferty;
- Aktualny wypis CEiDG/ KRS.

731

581

026,

•

Zamawiający wezwie najwyżej ocenionego Wykonawcę do złożenia pozostałych dokumentów i oświadczeń w
terminie 2 dni od otrzymania zawiadomienia.

•

Dokumenty i oświadczenia składane są w formie kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem.

•

Niezłożenie dokumentów i oświadczeń w wymaganym terminie powoduje odrzucenie oferty Wykonawcy.

Niniejsze zaproszenie nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. „Śródmieście” Sp. z o.o. zastrzega
sobie prawo do nie zawarcia umowy bez wskazania przyczyny lub wyboru oferty z wyższą ceną, jeśli ma
zastrzeżenia, co do możliwości wykonania przez Oferenta zamówienia.
Ofertę należy złożyć według załączonego wzoru wraz z wymieniony w niej załącznikami.

Załączniki:
Załącznik nr 1: Oferta
Załącznik nr 2: Oświadczenie
Załącznik nr 3: Projekt Umowy
Załącznik nr 4: Klauzula informacyjna

Sporządziła: Ewelina Juchcińska

