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Załącznik Nr 7 do SIWZ

FORMULARZ „Zestawienie kosztów zamówienia”
Opracowanie dokumentacji projektowej i przetargowej rozbudowy Zespołu Szkół Specjalnych
nr 97 o pawilon przedszkolny dla dzieci z autyzmem wraz z uwzględnieniem prac niezbędnych do
wykonania w istniejącym obiekcie szkolnym, warunkujących właściwe funkcjonowanie przedszkola
wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego.
Część I – DOKUMENTACJA PROJEKTOWA I PRZETARGOWA
L.
p.

Wyszczególnienie

1
2
1. Uzyskanie wszelkich niezbędnych materiałów
wyjściowych do projektowania, w tym:
a) Mapa geodezyjna do celów projektowych – 1
egz.
b) Inwentaryzacja istniejącej zieleni – 3 egz.
c) Inwentaryzacja budowlana oraz instalacji
(sanitarnych, elektrycznych, teletechnicznych) –
3 egz.
d) Dokumentacja Geotechniczna – 2 egz.

Cena zł (netto)

3

Stawka
Cena zł (brutto)
podatku
(cena netto powiększona
VAT
o wartość podatku VAT)
(%)
4
5

………………….

…. %

………………………

W ww. ilości w formie papierowej oraz w formie
elektronicznej w 1 egz. na nośniku elektronicznym
CD lub DVD w formacie (*.dwg/*.dxt) oraz
(*.pdf), dla tekstu (*.pdf) i (*.doc).
dwóch
wariantów
projektu
2. Wykonanie
koncepcyjno-funkcjonalnego (zwanego dalej
Koncepcją). Po dokonaniu wyboru koncepcji, jedna
z nich będzie stanowiła podstawę do projektowania
– po 3 egz.

………………….

…. %

………………………

W ww. ilości w formie papierowej oraz w formie
elektronicznej w 1 egz. na nośniku elektronicznym
CD lub DVD w formatach:
- dla rysunków (*.dwg) oraz (*.pdf),
- dla tekstu (*.pdf) i (*.doc),
- dla wizualizacji 3D (*.jpg) oraz (*.tif).
3. Wykonanie projektu budowlanego wraz ze
wszystkimi niezbędnymi uzgodnieniami w 6 egz.
wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na
budowę oraz rozbiórkę, obejmującego:

………………….

…. %

………………………

a)
b)
c)
d)

Załączniki formalno-prawne,
Projekt Zagospodarowania Terenu,
Projekt Architektury,
Projekt Konstrukcji,
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(podpis/y osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy na podstawie odpisu z właściwego
rejestru lub ewidencji albo pełnomocnictwa)
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e)
f)
g)
h)
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Projekt Instalacji Sanitarnych,
Projekt Instalacji Elektrycznych,
Projekt Instalacji Teletechnicznych,
Projekt Rozbiórki sali gimnastycznej wraz z
łącznikiem.

W ww. ilości w formie papierowej oraz w formie
elektronicznej w 1 egz. na nośniku elektronicznym
CD lub DVD w formacie (*.dwg/*.dxt) oraz
(*.pdf), dla tekstu (*.pdf) i (*.doc).
4. Wykonanie projektów wykonawczych - 6 egz.
a) Projekt Zagospodarowania Terenu,
b) Projekt Zieleni,
c) Projekt Architektury,
d) Projekt Konstrukcji,
e) Projekt Instalacji Sanitarnych,
f) Projekt Instalacji Elektrycznych,
g) Projekt Instalacji Teletechnicznych.

………………….

…. %

………………………

………………….

…. %

………………………

………………….

…. %

………………………

………………….

…. %

………………………

………………….

…. %

………………………

W ww. ilości w formie papierowej oraz w formie
elektronicznej w 1 egz. na nośniku elektronicznym
CD lub DVD w formacie (*.dwg/*.dxt) oraz
(*.pdf), dla tekstu (*.pdf) i (*.doc).
5. Wykonanie Przedmiarów robót w tym
przedmiarów dotyczących aranżacji wnętrz - 6 egz.
W ww. ilości w formie papierowej oraz w formie
elektronicznej w 1 egz. na nośniku elektronicznym
CD lub DVD w programie Norma lub
kompatybilnym (w formacie *.ath)
6. Wykonanie
Specyfikacji
Technicznych
Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR) – 6 egz.
W ww. ilości w formie papierowej oraz w formie
elektronicznej w 1 egz. na nośniku elektronicznym
CD lub DVD w programie WORD lub
kompatybilnym (w formacie *.doc lub *.rtf) oraz
(*.pdf).
7. Wykonanie kosztorysów inwestorskich - 2 egz.
W ww. ilości w formie papierowej oraz w formie
elektronicznej w 1 egz. na nośniku elektronicznym
CD lub DVD:
– kosztorysy inwestorskie: w programie Norma lub
kompatybilnym (w formacie *.ath);
8. Wykonanie projektu aranżacji wnętrz i
wyposażenia pomieszczeń przedszkolnych wraz z
szacunkową wyceną pierwszego wyposażenia – 3
egz.
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W ww. ilości w formie papierowej oraz w formie
elektronicznej w 1 egz. na nośniku elektronicznym
CD lub DVD w formacie:
- dla rysunków (*.dwg/*.dxt) oraz (*.pdf),
- dla wizualizacji 3D (*.jpg) albo (*.tif) w
rozdzielczości 600 dpi,
- dla tekstu (*.pdf) i (*.doc),
– szacunkowa wycena pierwszego wyposażenia w
programie WORD lub kompatybilnym (w formacie
.doc lub .rtf) oraz (*.pdf).

RAZEM NETTO Część I
(suma poszczególnych cen netto określonych dla
pozycji od 1 do 8 w kolumnie 3)

…………...………………………………

RAZEM BRUTTO Część I
(suma poszczególnych cen brutto określonych dla
pozycji od 1 do 8 w kolumnie 5)

…………...………………………………
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Część II – NADZÓR AUTORSKI

Cenę za pełnienie nadzorów autorskich należy wyliczyć według algorytmu: cena za opracowanie
dokumentacji projektowej i przetargowej (wartość netto Części I Tabeli) x przyjęty przez
Wykonawcę wskaźnik mieszczący się w przedziale od 15% do 20%, powiększona o wartość
podatku VAT.
Tabela A

Wyszczególnienie

Wartość netto
Dokumentacji
projektowej i
przetargowej
(Część I Tabeli
„Razem netto
Część I”)

Wskaźnik
procentowy
przyjęty
przez
Wykonawcę
mieszczący
się w
przedziale
od 15% do
20%

Wartość zł (netto)
– CZĘŚĆ II
(kol. 2 x 3)

1

2

3

4

Pełnienie nadzoru autorskiego
netto
…………………

…………% ………………………….

Tabela B
Wyszczególnienie

Wartość zł (netto)
– CZĘŚĆ II
(Tabela A kol. 4)

1

2

Pełnienie nadzoru autorskiego
brutto

………………..

Stawka
podatku
VAT (%)

3

…..……..%

Cena zł (brutto)
– CZĘŚĆ II
(wartość netto Części II
powiększona o wartość
podatku VAT)
4

………………………….

OGÓŁEM BRUTTO (Część I + Część II)
...…………….…………………

Miejsce i data _______________________________________________________________________________
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