Biuletyn Zamówień Publicznych
Urząd Zamówień Publicznych

OGŁOSZENIE
O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej tak

nie

Nazwa projektu lub programu: ________________________________________________________________
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

(jeżeli dotyczy)

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
(jeżeli dotyczy)
Informacje na temat podmiotu, któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
_____________________________________________________________________________________________________
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

(jeżeli dotyczy)

Należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe
numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów: _____________________________________
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
(jeżeli dotyczy)
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii
Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe: ____________________________________________________________________________

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I.1) NAZWA I ADRES
Nazwa (firma):

Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Stargardzie
Krajowy numer identyfikacyjny1):

000286195
_____________________________
1)

W przypadku polskich zamawiających numer REGON.
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Adres pocztowy: ul. Rynek Staromiejski 2-4;
Miejscowość:
Stargard
Tel.:

Kod pocztowy:
73-100
Faks:

Państwo:
Polska
E-mail:

Województwo:
Zachodniopomorskie

91 578 38 35

91 577 25 56

info@muzeum-stargard.pl

Adres strony internetowej (URL):
Adres profilu nabywcy (jeżeli dotyczy): http://muzeum-stargard.pl/
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są
ogólnie dostępne (jeżeli dotyczy): http://muzeum-stargard.pl/pl/o-muzeum/bip/przetargi/

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO
Administracja rządowa centralna
Administracja rządowa terenowa
Administracja samorządowa
Jednostki organizacyjne administracji samorządowej
Zamawiający udzielający zamówień, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp
Zamawiający udzielający zamówień sektorowych
Podmiot prawa publicznego
Inny (proszę określić): Instytucja kultury

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy)
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym
w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii
Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za
przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z
zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
____________________________________________________________________________________________________

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

„Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budynków Muzeum Archeologiczno-Historycznego w
Stargardzie”
Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

II.2) Rodzaj zamówienia

Roboty budowlane

Usługi

Dostawy

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych (jeżeli dotyczy):

2/4

Zamówienie podzielone jest na części: tak

nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
maksymalnej liczby części: [ ...]
tylko jednej części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części: _________
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy: ______
II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub
określenie zapotrzebowania i wymagań):
Określenie wielkości lub zakresu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie uzgodnionej wstępnie z Zachodniopomorskim Wojewódzkim
Konserwatorem Zabytków dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, o
których mowa w art. 31 ust. 1 PZP, zwanej dalej „dokumentacją projektowo-kosztorysową remontu i modernizacji
budynków Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Stargardzie oraz adaptacji strychów w obiektach przy Rynku
Staromiejskim 2-4”, na zakres prac, na który składa się:
a)
kapitalny remont i modernizacja obiektów przeznaczonych na cele muzealne położonych w Stargardzie przy
Rynku Staromiejskim 2-4 (działka nr 225 ob. 11 miasto Stargard oraz działka nr 227 ob. 11 miasto Stargard),
wpisanych do rejestru zabytków pod nr A-1469 z dnia 8 i 10 października 1990 r. i pod nr A-1470 z dnia 8 listopada
1990 r.;
b)
adaptacja strychów w kamienicach oraz w odwachu, położonych w Stargardzie przy Rynku Staromiejskim
2-4, z przeznaczeniem na pomieszczenia biurowe, sanitarne, zaplecze socjalne oraz salę konferencyjno-edukacyjną
(działka nr 225 ob. 11 miasto Stargard oraz działka nr 227 ob. 11 miasto Stargard), wpisanych do rejestru zabytków
pod nr A-1469 z dnia 8 i 10 października 1990 r. i pod nr A-1470 z dnia 8 listopada 1990 r.;
c)
Przygotowując dokumentację projektową Wykonawca, działając na podstawie wydanego mu upoważnienia,
zobowiązany jest uzyskać wszelkie opinie, uzgodnienia, zatwierdzenia i sprawdzenia rozwiązań projektowych w
zakresie wynikającym z przepisów prawa i orzeczeń właściwych organów wraz z uzyskaniem pozwolenia na
budowę. Koszty postępowania administracyjnego ponosi Wykonawca.
II.5) Główny kod CPV 71.22.00.00
Dodatkowe kody CPV

- Usługi projektowania architektonicznego

72.00.00.00 – Usługi informatyczne

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: [...........]

Waluta: [...............]

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) Tryb udzielenia zamówienia
Negocjacje bez ogłoszenia

III.2) Podstawa prawna

Zamówienie z wolnej ręki

Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp.

III.3) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia
jest zgodne z przepisami: _
w postępowaniu prowadzonym uprzednio w trybie przetargu nieograniczonego albo przetargu ograniczonego nie wpłynął żaden
wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, i nie zostały złożone żadne oferty.

_____________________________
2)

Zastosować tyle razy, ile jest to potrzebne.
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SEKCJA IV: ZAMIAR UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR (jeżeli dotyczy):

NAZWA (jeżeli dotyczy): __________________________________________

NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA
Nazwa (firma) albo imię i nazwisko: Krzysztof Gnat prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „Pracownia
Architektoniczna PERSPEKTYWA Krzysztof Gnat”
Adres pocztowy: ul. Panieńska 3/8

E-mail: perspektywa.kg@gmail.com

Miejscowość: Szczecin

Kod pocztowy:
70-535

Województwo:
Zachodniopomorskie

--------------------------- (Wykorzystać powyższą sekcję formularza tyle razy, ile jest to konieczne) -----------------------
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