Świecie, 28.04.2020
Zapytanie ofertowe

I. ZAMAWIAJĄCY
Vistula-Park Świecie Sp.z.o.o, ul. Sienkiewicza 3, 86-105 Świecie, NIP: 559-17-17-760, e-mail:
sekretariat@vistulapark.pl
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wykonaniu ekspertyzy technicznej niecki
sportowej w Parku Wodnym w Świeciu, ul. Bydgoska 1, 86-100 Świecie
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Ekspertyza powinna zawierać w swoim opracowaniu między innymi:
1. Ocenę stanu technicznego niecki wraz z podbaseniem ( z wykonaniem niezbędnych analiz w
tym: składu chemicznego stali niecki, grubości blachy, bieżącego stanu dna i ścian niecki)
2. Określenie metodologii i sposobu skutecznej naprawy niecki
3. Wstępne, szacunkowe określenie zakresu i kosztu prac naprawczych
Podstawowe dane dotyczące Parku Wodnego w Świeciu
Park Wodny w Świeciu zlokalizowany jest przy ulicy Bydgoskiej 1. W obecnej formie funkcjonuje
od stycznia 2016 roku. Zakres zapytania obejmuje stalową nieckę sportową, wybudowaną w
latach 80-tych ubiegłego wieku o wymiarach 25 m x 12,5m i głębokości 1,2-2m. W trakcie
wykonywania rozbudowy obiektu, kafle na dnie niecki oraz ściany zostały przykryte powłoką
polimocznikową, a także pomalowane niebieską farbą. Przeprowadzona w 2018 roku analiza
wykazała, że wykonawca wykonał zleconą pracę w sposób nienależyty, stosując powłokę
hybrydową. W ramach wykonawstwa zastępczego, została zeszlifowana cała farba, a także
nałożona nowa warstwa prawidłowego polimocznika. Przez cały czas na dnie basenu
obserwowane jest postępujące pojawianie się czarnego nalotu, układającego się w kształt i zarys
regularnych kwadratów. Nalotu nie da się usunąć zarówno metodami fizycznymi, jak i
chemicznymi.
Wymagania ogólne dotyczące formy ekspertyzy:
Opracowanie należy przekazać Zamawiającemu w wersji papierowej oraz elektronicznej w
ilościach ujętych poniżej:
- ekspertyza wraz z analizą kosztów i pomiarami - 3 egz. (wersja papierowa)
- ekspertyza wraz z analizą kosztów i pomiarami - w formie elektronicznej - część opisowa winna
być dostarczona w formacie .doc, schematy, plany, rysunki winny być dostarczone w standardzie
plików .pdf
Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej w miejscu opisanym w przedmiocie zamówienia
oraz uzyskał na swoją odpowiedzialność i ryzyko wszelkie istotne informacje, które mogą być
przydatne do przygotowania oferty. Wizja lokalna winna być wykonana na koszt własny
Wykonawcy i przeprowadzona do końca maja 2020 roku.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
Ekspertyza powinna być wykonana przez rzeczoznawcę budowlanego spełniającego wymogi
określone w art. 8b ustawy z dnia 15.12.2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów
budowcnitwa oraz urbanistów (Dz.U 2001 nr 5 poz. 42 ze zm.)
5. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał minimum dwuletnie doświadczenie w wykonywaniu
eksperyz budowlanych, poświadczone co najmniej dwiema referencjami.
6. Zamawiający dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia
podwykonawcom.
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III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
- dokonanie wizji lokalnej do końca maja 2020 roku
- wykonanie i dostarczenie ekspertyzy do końca sierpnia 2020 roku

IV. OPIS SPOSBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania. Inne
formularze nie będą podlegać ocenie.
Oferta powinna być:
- opatrzona pieczątką firmową,
- posiadać datę sporządzenia,
- zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,
- podpisana czytelnie przez wykonawcę.
V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

1.

2.

3.
4.
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6.

Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na
adres Park Wodny w Świeciu, ul. Bydgoska 1, 86-100 Świecie do dnia 11 maja 2020 roku wraz z
załączoną kserokopią wypisu z rejestru przedsiębiorców lub zaświadczenia z ewidencji działalności
gospodarczej, wystawione w dacie nie wcześniejszej niż sześć miesięcy przed datą złożenia oferty.
Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 12 maja 2020 roku, a wyniki i wybór najkorzystniejszej
oferty zostanie ogłoszony o godzinie 10:00 w Parku Wodnym w Świeciu, ul. Bydgoska 1, 86-100
Świecie oraz na stronie internetowej pod adresem www.parkwodnyswiecie.com oraz
www.vistulapark.pl.
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści
złożonych ofert.
Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: www.vistulapark.pl i www.parkwodnyswiecie.com.

VI. OCENA OFERT
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
1 - Cena 100%

VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem strony
internetowej znajdującej się pod adresem www.parkwodnyswiecie.com i www.vistulapark.pl .
VIII. DODATKOWE INFORMACJE
Dodatkowych informacji udziela Ariel Stawski pod numerem telefonu 661 555 125. Kwestie techniczne
prosimy omawiać z Panem Wojciechem Świerczkiem, tel. 696 609 880
IX. ZAŁĄCZNIKI
Wzór formularza ofertowego
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Park Wodny w Świeciu
ul. Bydgoska 1, 86-100 Świecie
tel. 52 523 29 50, 52 52 329 53
e-mail:
sekretariat@parkwodnyswiecie.com
____________________________________________________________________________

