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ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY 

 

 

Szanowni Państwo,  

 

POLSKIE DOMY DREWNIANE Spółka Akcyjna(PDD SA) z siedzibą w Warszawie, ul. Al. 

Jerozolimskie 181B (02-222 Warszawa), zwraca się z prośbą o złożenie oferty na 

wykonanie Wielobranżowego Architektonicznego Projektu Koncepcyjnego(WAPK) wraz 

ze zjazdami, infrastrukturą zewnętrzną i wewnętrzną, ciągami pieszo-jezdnymi, oraz 

wykonania usług towarzyszących dotyczących inwestycji zlokalizowanej w miejscowości  

Choroszcz, działka 58/2, obręb 31 – 11 budynków w zabudowie jednorodzinnej 

bliźniaczej w których założono zgodnie z załączoną analizą chłonności (załącznik nr 1) 20 

lokali mieszkalnych, dwa lokale usługowe(usługa na parterze i na piętrze). Założona 

powierzchni PUM to 1 984 m2, powierzchnia PUU to 240 m2 co daje łącznie PU = 

2 224m2. Na terenie inwestycji założono 20 miejsc postojowych przeznaczonych dla 

lokali mieszkalnych i 5 miejsc postojowych przeznaczonych na potrzeby usług. 

 

1. ZAKRES OFERTY 

 

Poniżej wyszczególniono zakres prac będących przedmiotem umowy: 

           A) Przygotowanie Inwestycji: 

I. Opracowanie geodezyjne (mapa do celów projektowych). 

II. Wystąpienia do gestorów sieci, uzyskanie warunków technicznych. 

III. Zezwolenie na lokalizację zjazdu - uzyskanie zgody na dostęp do drogi publicznej. 

IV. Opinia geotechniczna i dokumentacja badań podłoża gruntowego(badania 

geotechniczne gruntu). 
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V. Inwentaryzacja zieleni z waloryzacją zadrzewienia i przewidywanymi kosztami 

wycinki. 

VI. Wyłączenie z produkcji rolnej działki inwestycyjnej. 

VI. Inwentaryzacja i ekspertyza zabudowy istniejącej szklarni, wykonanie projektu 

rozbiórki i uzyskanie pozwolenie na rozbiórkę – opcjonalnie. 

VII. Wstępna wizualizacja całej Inwestycji – przygotowana po tygodniu prac i złożeniu 

wniosków niezbędnych do uzyskania warunków technicznych od gestorów sieci. 

           B) Wielobranżowy Architektoniczny Projekt Koncepcyjny(WAPK): 

I. Wykonanie i złożenie, opiniowanie, zatwierdzenie kompletnego WAPK. 

II. Wykonanie i zatwierdzenie wytycznych branżowych. 

III. Wykonanie i zatwierdzenie projektu koncepcyjnego sieci i przyłączy - sieci 

zewnętrzne i sieci wewnętrzne niezbędne do obsługi inwestycji. 

IV. Ostateczna wizualizacja całej Inwestycji. 

C) Przedmiary, kosztorysy: 

I. Wykonanie przedmiarów i kosztorysów(również w formie Tabeli elementów Scalonych 

- TES). 

Przekazana dokumentacja nie ogranicza zakresu robót, jeśli potrzeba ich wykonania 

wynika z zasad sztuki budowlanej, prawa budowlanego, odpowiednich przepisów i norm 

lub przeznaczenia, specyfiki obiektów oraz gotowości obiektów do użytkowania. 

Wynagrodzenie powinno zawierać zakres kompletnego Wielobranżowego 

Architektonicznego Projektu Koncepcyjnego(WAPK) oraz wykonania usług 

towarzyszących wyszczególnionych powyżej.  

Wynagrodzenie za poszczególne prace powinno zostać zestawione w załączniku nr 2 – 

Harmonogram rzeczowo-finansowy. W powyższym załączniku należy również 

zaproponować terminy zakończenia poszczególnych zakresów prac. 

 

Dodatkowo oferent prześle w ofercie informacje na temat zakładanego składu zespołu 

projektowego. Członkowie zespołu projektowego muszą mieć doświadczenie w 

zaprojektowaniu co najmniej dwóch inwestycji mieszkaniowych. Warunkiem udziału w 

postępowaniu ofertowym jest posiadanie konstruktora z doświadczeniem w 
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zaprojektowaniu co najmniej dwóch Inwestycji mieszkaniowych w technologii 

drewnianej prefabrykowanej. Łącznie ze składem zespołu oferent prześle informacje na 

temat projektów w konstrukcji drewnianej prefabrykowanej projektowanych przez 

poszczególnych członków zespołu projektowego. Wskazane jest żeby oferent przesłał 

minimum 2 listy referencyjne dla budynków mieszkalnych podobnego typu (konstrukcja 

drewniana prefabrykowana).  

 

Ofertę należy przesłać w wersji elektronicznej. Osobą przesyłającą powinna być osoba 

upoważniona do reprezentowania oferenta. Koszty opracowania oferty ponosi oferent. 

 

2. DOKUMENTACJA OFERTOWA  

 

Oferent zaproszony do wzięcia udziału w postępowaniu ofertowym otrzyma 

dokumentację ofertową w formie elektronicznej pod warunkiem wcześniejszego 

podpisania umowy o nieujawnianiu informacji (NDA) w zakresie informacji 

otrzymanych od PDD SA. 

 

Zaproszenie do złożenia oferty zawiera: 

I. Analizę chłonności. 

II. Harmonogram rzeczowo-finansowy. 

III. Standardy PDD SA: Standard wykończenia deweloperskiego(załącznik numer 3) i 

wstępny standard wykończenia „pod klucz” (załącznik numer 4). Jeden z lokali 

mieszkalnych należy zaprojektować wykończony w standardzie „pod klucz”. Należy 

również zaproponować opcjonalne rozwiązania projektowe uwzględniające wymagania 

stawiane przez instytucje finansowe przy udzielaniu kredytów na ekologiczne budynki 

mieszkalne dla Kupujących np. przez BOŚ Bank (Załącznik nr I do standardu wykończenia 

deweloperskiego). 

 

3. TERMINY REALIZACJI 
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Planowane rozpoczęcie prac: 

27.04.2020 

Planowane zakończenie prac: 

27.06.2020 

 

4. WARUNKI FINANSOWE  

 

I. Faktura powinna zostać wystawiona po podpisaniu protokołu zdawczo-odbiorczego.  

II. Płatność przelewem w terminie 30 dni od prawidłowo wystawionej faktury.  

III. Nie przewiduje się udzielania zaliczek. 

IV. Uzgodnione w umowie wynagrodzenie będzie wynagrodzeniem ryczałtowym i nie 

będzie waloryzowane. 

 

5. POLISA UBEZPIECZENIOWA 

 

Oferent oświadcza, że posiada polisę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej 

zawodowej od ryzyk związanych z wykonywaniem prac projektowych na dowód czego 

oferent prześle z ofertą do PDD SA do wglądu kopię oryginału polis ubezpieczeniowych 

wraz z dowodami opłacenia składek. 

 

6. ZAKRES OFERTY 

I. Ofertę należy przesłać do dnia 21.04.2020 do godz. 17.00 na adres e-mail: 

biuro@pddsa.com.pl z tytułem w wiadomości "Postępowanie ofertowe Choroszcz".  

II. Oferta powinna zawierać szczegółowy zakres prac, cenę ryczałtową i termin 

przygotowania wyszczególnionego powyżej zakresu prac. Cena i wynagrodzenie 

całkowite muszą być podane w polskich złotych netto i brutto. Cena ofertowa nie 

powinna zawierać kosztów uzyskania pozwoleń i uzgodnień w urzędach lub organach 

administracji publicznej potrzebnych do prowadzenia robót. Powyższe koszty zostaną 

zwrócone oferentowi na podstawie dowodów wpłat wystawionych na PDD SA. 

mailto:leszek.wasowski@pddsa.com.pl
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III. Oferty złożone po wyznaczonym terminie mogą nie być brane pod uwagę. Decyzje w 

tej sprawie podejmuje PDD SA. 

IV. Terminy mogą ulec zmianie ze względu na obecną sytuację epidemiologiczną. 

Wszyscy oferenci zostaną poinformowani o nowych terminach. 

 

7. KRYTERIA OCENY OFERT  

 

I. 60 % - Wynagrodzenie za wykonane usług 

II. 40% - termin wykonania prac. 

 

8. OCENA OFERT 

I. Otwarcia i analizy ofert dokonuje POLSKIE DOMY DREWNIANE Spółka Akcyjna pod 

nieobecność oferenta. 

II. PDD SA zastrzega sobie prawo nie zlecenia części prac objętych postępowaniem 

ofertowym z zachowaniem niezmienionych cen za pozostałe zakresy objęte 

postępowaniem ofertowym. Dotyczy - Inwentaryzacji i ekspertyza zabudowy istniejącej 

szklarni, wykonanie projektu rozbiórki i uzyskanie pozwolenie na rozbiórkę. 

III. PDD SA zastrzega sobie prawo nie rozstrzygnięcia postępowania ofertowego lub 

unieważnienia postępowania ofertowego bez podania przyczyn w każdym czasie przed 

jego rozstrzygnięciem. 

 

9.  TERMIN WAŻNOŚCI OFERTY 

Oferta jest nieodwołalnie wiążąca dla Oferenta przez okres 2 miesięcy od daty złożenia 

oferty wyznaczonej w zapytaniu tj. do dnia  27.06.2020. 

 

10.  INNE WARUNKI 
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I. Oferent zapozna się ze wszystkimi lokalnymi warunkami i dostępnymi informacjami 

potrzebnymi do właściwej wyceny robót objętych postępowaniem ofertowym. Złożenie 

podpisanej oferty potwierdza, że oferent ma pełne rozeznanie w zakresie oferowanych 

robót oraz nie będzie się później powoływał na niewiedzę lub niezrozumienie 

przedmiotu postępowania ofertowego. 

II. Złożenie podpisanej oferty będzie traktowane równoznacznie z oświadczeniem 

Oferenta, że jest uprawniony do prowadzenia działalności gospodarczej w tym zakresie 

oraz, że posiada wymagane dopuszczenia, kwalifikacje i środki do wykonania 

oferowanych prac. W przeciwnym wypadku Zamawiający ma prawo ofertę odrzucić lub 

w przypadku udzielenia zlecenia w każdej chwili od umowy odstąpić ze skutkiem 

natychmiastowym, a Oferent poniesie wszelkie konsekwencje tych działań. 

III. Oferentowi nie przysługują żadne roszczenia odszkodowawcze w stosunku do 

Zamawiającego z tytułu złożenia, przyjęcia lub odrzucenia Oferty. 

 

11.  INFORMACJE 

Ewentualne pytania w sprawach związanych z postepowaniem ofertowym prosimy 

kierować, drogą elektroniczną, do: 

Leszek Wąsowski  

e-mail: leszek.wasowski@pddsa.com.pl 

 

 

 

 

Z poważaniem 

 

Leszek Wąsowski 

Kierownik Projektu 


