Załącznik Nr 3 do Zaproszenia
do złożenia oferty

Numer sprawy: RZP-I-WI/11/DZP-1/2017

FORMULARZ „Zestawienie kosztów zamówienia”
Opracowanie dokumentacji projektowej i przetargowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w ramach zadania inwestycyjnego „Warszawska Przestrzeń Technologiczna – Centrum
Kreatywności Nowa Praga”.
Przedmiot zamówienia jest realizowany w ramach projektu „Rewitalizacja – wspólna sprawa”.
Projekt „Rewitalizacja – wspólna sprawa” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 20142020.
Część I – DOKUMENTACJA PROJEKTOWA I PRZETARGOWA

Wyszczególnienie

L.p.

1.

2.

Cena zł (brutto)

Część I - w zakresie rozbiórek elementów wtórnych,
zniszczonych w czasie zalania w zabytkowym budynku
zlokalizowanym przy ul. Targowej 80 (dz. nr ew.83/4,
obręb 4-13-06):
Opracowanie niżej wymienionej dokumentacji projektowej
i przetargowej:
a) projekt budowlano – wykonawczy demontażu i rozbiórki
elementów
wtórnych
(w
zakresie
branży
ogólnobudowlanej, sanitarnej i elektrycznej);
b) informacja BIOZ;
c) STWiOR;
d) przedmiar robót;
e) kosztorys inwestorski
…………………………
Część II – w zakresie tymczasowego zadaszenia oraz
prac zabezpieczających zachowany strop nad piwnicą i
okna dla zabytkowej, spalonej oficyny, zlokalizowanej
przy ul. Inżynierskiej 3 (dz. nr ew. 83/4, obręb 4-13-06) w
Warszawie:
Opracowanie niżej wymienionej dokumentacji projektowej i
przetargowej:
a) projekt
budowlano
–
wykonawczy
(branża
architektoniczno - konstrukcyjna);
b) informacja BIOZ;
c) STWiOR;
d) przedmiar robót;
e) kosztorys inwestorski;
…………………………

RAZEM BRUTTO Część I
…………………………………

Miejsce i data
____________________________________________________________________________________________
(podpis/y osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy na podstawie odpisu z
właściwego rejestru lub ewidencji albo pełnomocnictwa)

Załącznik Nr 3 do Zaproszenia
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Cenę za pełnienie nadzorów autorskich należy wyliczyć według algorytmu: cena za opracowanie
dokumentacji projektowej i przetargowej (wartość brutto Części I Tabeli) x przyjęty przez Wykonawcę
wskaźnik mieszczący się w przedziale od 15% do 20%.

Wyszczególnienie

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

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

Cena zł (brutto)
– CZĘŚĆ II
(kol. 2 x 3)

1

2

3

4

Pełnienie
nadzoru
autorskiego
w zakresie Części I - w zakresie
rozbiórek
elementów
wtórnych,
zniszczonych w czasie zalania w
zabytkowym budynku zlokalizowanym
przy ul. Targowej 80 (dz. nr ew.83/4,
…………………
obręb 4-13-06):
Pełnienie
nadzoru
autorskiego
w zakresie Części II – w zakresie
tymczasowego zadaszenia oraz prac
zabezpieczających zachowany strop nad
piwnicą i okna dla zabytkowej, spalonej
oficyny,
zlokalizowanej
przy
ul.
Inżynierskiej 3 (dz. nr ew. 83/4, obręb 4…………………
13-06) w Warszawie:

OGÓŁEM BRUTTO (Część I + Część II):

…………%

………………………….

…………%

………………………….

...…………….…………………

Miejsce i data
____________________________________________________________________________________________
(podpis/y osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy na podstawie odpisu z
właściwego rejestru lub ewidencji albo pełnomocnictwa)

