
Ogłoszenie dotyczące zamówienia, dla którego nie ma obowiązku stosowania ustawy Pzp
Usługi

Wykonanie prac projektowych związanych z przebudową boiska zewnętrznego przy Szkole Podstawowej nr 75 w Poznaniu

SEKCJA I – ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: SZKOŁA PODSTAWOWA NR 75 IM. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000245090

1.4.) Adres zamawiającego

1.4.1.) Ulica: Powstańców Wielkopolskich 3

1.4.2.) Miejscowość: Poznań

1.4.3.) Kod pocztowy: 61-895

1.4.4.) Województwo: wielkopolskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL415 - Miasto Poznań

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@sp75.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: sp75.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu
terytorialnego

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.2.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00172656/01

2.3.) Wersja ogłoszenia: 01

2.4.) Data ogłoszenia: 2022-05-23 14:50

SEKCJA III – INFORMACJE O ZAMÓWIENIU

3.1.) Nazwa zamówienia

Wykonanie prac projektowych związanych z przebudową boiska zewnętrznego przy Szkole Podstawowej nr 75 w Poznaniu

3.2.) Rodzaj zamówienia: Usługi

3.3.) Krótki opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej umożliwiającej
przeprowadzenie postępowania na realizację robót w trybie podstawowym ustawy Prawo zamówień publicznych, obejmującej swoim
zakresem:
- projekt wykonawczy branży architektonicznej (rzuty, przekroje, wyposażenie, opis techniczny)
- projekt branży drogowej (nawierzchnie i asortyment)
- projekt branży elektrycznej (oświetlenie i podłączenie bramy)
- dokumenty przetargowe (kosztorys, przedmiar, specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót)
zgodnie z załącznikami do niniejszego zapytania ofertowego.
Nadzór nad procedurami administracyjnymi oraz uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę w imieniu Zamawiającego.
Sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacją projektu w zakresie: 
- stwierdzania w toku wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji z projektem
- uzgadniania możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez
kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego.
Reprezentowanie Zamawiającego przed Miejskim Konserwatorem zabytków w trakcie realizacji projektu w zakresie:
- dokonywania zgłoszeń
- występowania o pozwolenie na budowę (jeśli będzie wymagane).

3.6.) Termin składania wniosków lub ofert: 2022-05-31 12:00

3.7.) Informacje dla wykonawców dotyczące warunków zamówienia

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1
ustawy Prawo zamówień publicznych oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w
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zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego oraz
posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
Zamawiający jako najkorzystniejszą wybierze ofertę z najniższą ceną.

SEKCJA VI – INFORMACJE DODATKOWE

Postępowanie dotyczy zamówienia poniżej 130 000 zł.

Dodatkowe informacje oraz dokumenty zamówienia można uzyskać pod adresem: https://sp75.pl/przetargi/

Ogłoszenie nr 2022/BZP 00172656/01 z dnia 2022-05-23

2022-05-23 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie dotyczące zamówienia, dla którego nie ma obowiązku stosowania ustawy Pzp - - Usługi


	Ogłoszenie dotyczące zamówienia, dla którego nie ma obowiązku stosowania ustawy Pzp Usługi Wykonanie prac projektowych związanych z przebudową boiska zewnętrznego przy Szkole Podstawowej nr 75 w Poznaniu
	SEKCJA I – ZAMAWIAJĄCY
	1.1.) Nazwa zamawiającego: SZKOŁA PODSTAWOWA NR 75 IM. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH
	1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000245090
	1.4.) Adres zamawiającego
	1.4.1.) Ulica: Powstańców Wielkopolskich 3
	1.4.2.) Miejscowość: Poznań
	1.4.3.) Kod pocztowy: 61-895
	1.4.4.) Województwo: wielkopolskie
	1.4.5.) Kraj: Polska
	1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL415 - Miasto Poznań
	1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@sp75.pl
	1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: sp75.pl
	1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego
	1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

	SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
	2.2.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00172656/01
	2.3.) Wersja ogłoszenia: 01
	2.4.) Data ogłoszenia: 2022-05-23 14:50

	SEKCJA III – INFORMACJE O ZAMÓWIENIU
	3.1.) Nazwa zamówienia
	3.2.) Rodzaj zamówienia: Usługi
	3.3.) Krótki opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej umożliwiającej przeprowadzenie postępowania na realizację robót w trybie podstawowym ustawy Prawo zamówień publicznych, obejmującej swoim zakresem: - projekt wykonawczy branży architektonicznej (rzuty, przekroje, wyposażenie, opis techniczny) - projekt branży drogowej (nawierzchnie i asortyment) - projekt branży elektrycznej (oświetlenie i podłączenie bramy) - dokumenty przetargowe (kosztorys, przedmiar, specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót) zgodnie z załącznikami do niniejszego zapytania ofertowego. Nadzór nad procedurami administracyjnymi oraz uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę w imieniu Zamawiającego. Sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacją projektu w zakresie:  - stwierdzania w toku wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji z projektem - uzgadniania możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego. Reprezentowanie Zamawiającego przed Miejskim Konserwatorem zabytków w trakcie realizacji projektu w zakresie: - dokonywania zgłoszeń - występowania o pozwolenie na budowę (jeśli będzie wymagane).
	3.6.) Termin składania wniosków lub ofert: 2022-05-31 12:00
	3.7.) Informacje dla wykonawców dotyczące warunków zamówienia

	SEKCJA VI – INFORMACJE DODATKOWE


