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WOJT GMIN IZABELIN

?
Izabelin, dnia l81istopada 2020 r.
WAP.670.155.2020.JS

Adresaci wg rozdzielnika

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
(wartość poniżej kwoty 30 000 Euro)
I. ZAMAWIAIACY:
Gmina Iz?abelin

ul. 3 Maja 42, 05-080 Izabelin
NIP: 118 716 23 39

Regon: 01327186
ll. OGÓLNY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem Zamówienia jest:
Opracowanie Projektu Estetyzacji przestrzeni publicznej gminy Izabelin wraz
z System Informacji Gminnej (SIG), obejmujący:
1.- Wykonanie wzorcowych projektów plastyczno-architektonicznych dla nizej
wymienionych elementów:
.Ń

'1.l. ŁAWKI (ławki bez oparcia, ławki z oparciem, ławki z oparciem i
podłokietnikami, ławki z przewijakiem, zespoły ławek)

1.2. KOSZE,POJEMNIK?NAODPADY(stojące,wiszące)
1 .3. DONICE (pojemniki na zieleń, obudowy drzew, funkcja uspokojenia ruchu)
1 ,4, STOJAKI NA ROWERY

'1.5. ZADASZENIA / WIATY: ( przystankowe, rowerowe, rekreacyjne)
1.6. TABLICE: OGŁ03ZENIOWE/KIERUNKOWE/ADRESOWE/
INFORMACYJNE / GABLOTY / SŁUPY / ZNAKOWANIE ULIC
1.7. POIDEŁKA
1,8. KIOSK?
1.9. BARIERKI/SŁUPKI
1.10. WITACZE

2.- Część ekonomiczna:

oszacowanie ilości elementów na obszar'ze gminy;
oszacowanie kosztów jednostkowych produkcji i montażu poszczególnych
elementów estetyzacji;
2.3. oszacowanie kosztów wdróżenia projektu estetyzacji,
2.1.

2.2.

ul. 3 Maja 42, 05-080 Izabelin
tel.: (22) 722 80 05, faks: (22) 722 80 06
www.gmina.izabelin.pl, izabelin@izabelin.pl
NIP 1181762339, REGON 013271861
PKO BP SA II O/Warszawa 31 1020 1026 0000 1102 0023 6034

3.- Część formalno-prawna:

3.2.

uzgodnienie dokumentacji z Zamawiającym (w tym spotkania robocze);
przygotowanie tabel równoważności dla poszczególnych elementów
estetyzacyjnych;

3.3.

prezentacja projektu estetyzacji p=ed Z?amawiającym (z udziałem osób

3.1.

3.4.

zewnętrznych, organów gminy, pracowników wydziałowych).;
opracowanie dokumentacji w formie katalogu Mebli Gminy Izabelin stanowiącego zbiór poszczególnych mebli z projektu estetyzacji będącego
narzędziem dla wydziałów jednostek gminnych biorącyclq udział w
zamawianiu.

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE:
Prójekt Estetyzacji przestrzeni publicżnej gminy Izabelin wraz z System
Informacji Gminy (SIG), powinien uwzględniać w szczególności położenie gminy
Izabelin, która znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie Kampinoskiego Parku
Narodowego. Leśny «harakter gminy Izabelin, jest jej ogromnym walorem,
stanowiącym o jej unikatowości, dlatego Prójekt Estetyzacji musi uwzględniać
i podkreślać te atuty. Jednocześnie wskazać należy, że obszar gminy stanowi:
6501 ha z czego 86% powierzchni to grunty wchodzące w skład Kampinoskiego
Parku Narodowego (pbszar połoźony w gratiicach KPN-u nie podlega niniejszemu
projektowi estetyzacji i SIG).

W ramach wstępnych założeń i przepro*adzonych analiz, zasadnym wydaje się
wybór dwóch podstawowych modeli ławek, które będą umieszczaniÓ z uwzględnieniem
funkcyjność obszaru tj. stawianych:
1. w obszarach gminy: zurbanizowanych, reprezentatywnych, w ciągach ulicznych;
2. w obszarach gminy typu : zieleńce, place zabaw, polany rekreacyjne.
VVyżej wym. Projekt, należy sporządzić w języku polskim, w sposób estetyczny
zwarty i czytelny, zuwzględnieniem techniczno-ekonomicznych rozwiązań
poszczególnych elementów wchodzących w skład opracowania. Zaprojektowany Projekt
Estetyzacji i SIG, ma co do istoty tworzyć wspólną i estetyczną cał«ość wpływającą na
poprawę estetyki i funkcjonalności obiektów oraz urządzeń stayvianych w przestrzeniach
publicznych gminy Izabelin. Ważne jest również uwzględnienie walorów techriicznoprawnych, norm technicznych i przepisów jakie muszą spełniać urządzenia i obiekty
umieszczane w przestrzeniach publicznych.

Zgodnie z dyspozycją art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j.
Dz.U. 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.) niniejsze postępowanie prowadzone jest
z wyłqczeniem rygorów tej ustawy.

Ill.

WYMAGANIA:
1. OBLIGATORYJNE:

Wykazanie, doświadczenia projektanta/pracowni projektowej w sporządzaniu opracowań,
odpowiadających przedmiotowi zamówienia, tj. Projektu Estetyzacji przestrzeni publicznej
gminy/miasta wraz z System Informacji Gminy (SIG) / Miasta (SIM) : co najmniej jedno
' -zamóyvienie ukończone w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert,
które Wykonawca potwierdzi stosownymi referencjami.
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2. WYMAGANIA UZUPEŁNIAJĄCE:
2.1. ReferencjeodpoprzednichZleceniodawców.
2.2. Dodatkowe funkcjonalności SIG, np. serwis internetowy powiązany z tablicami
informacyjnymi, umożliwia prezeritację na smartfonach, informacji
rozszerzonych o wybranych obiektach objętych oznakowaniem
(prżekierowanie do serwisu następuje poprzez tagi NFC i kody QR
umieszczone na nośnikach informacyjnych, znajdujących się w przestrzeni
publicznej). Inne innowacyjne rozwiązania, personalizacja mebli itp.

IV. SZCZEG('ŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
1. Wykonawca w ramach realizacji zamówienia zobowiązuje się do:
1.1.

Czynnej współpracy z Zamawiającym w zakresie opracowywanego projektu.

1.2.

Sporządzenia w porozumieniu z UG Izabelin r'ia potrzeby spotkań prezentacji
multimedialnych o treści odpowiadającej rodzajowi spotkania (np.
wykazujących istotę dokumentu, propozycję rozwiązań projektowych,
podsumowanie prowadzonych prac).

1.3. Prowadzenia bieżących konsultacji z Zamawiającym w trakcie realizacji
przedmiotu zamówienia (w formie mailowej, telefonicznej, telekonferencji
online, a także wpr?ypadku zaistnienia potrzeby: osobiste stawierinictwo
w siedzibie Urzędu ('miny na prośbę Zamawiającego).
1.4. Terminowego wykonywania prac objętych umową.

2. Zakres opracowania obejmuje następujące elementy:
2.1. ETAP 1: STRj!TEGIA MEBLOWANIA PRZESTRZENI PUB!ICZNYCH,
zawierająca w szczególności:

a. inwentaryzację i analizę znajdujących się w przestrzeniach apublicznych na
terenie gminy Izabelin elementów mebli gminnych i małej architektury oraz
ocenę możliwości ich wykorzystania w Strategii;
b. listę mebli gminnych i obiektów małej architektury do zastosowania
w przestrzeniach publiczriych;
c. projekty architektoniczno-plastyczne oraz wizualizacje 3D elemeintów, o
których mowa w pkt. 2. 1 .b;
d. ewentualnie zindywidualizowane projekty architektoniczno-plastyczne
elementów Strategii (w przypadku uzgodnienia z Zamawiającym
konieczności wyznaczenia stref na obszarze gminy - dla poszczególnych
stref);
e. założenia i wytyczne konstrukcyjno-technologiczne zaprojektowanych
elementów Strategii;
f. załóżenia dotyczące rozmieszczenia elementów Strategii w przestrzeni
gminnej;
g. oszacowanie ilości oraz kosztów jednostkowych pószczególnych elementów'
mebli gminnych i małej architektury na podstawie przyjętych założeń, o
których mowa w pkt. 2.1 .e;
h. oszacowanie,kosztów Strategii, w 7ozbiciu na poszczególne rodzaje mebli
gminnych i obiektów małej architektury;

I
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i.

2.2.

propozycję harmonogramu realizacji inwestycji przy określonym przez
Zamawiającego poziomie finansowania;

ETAP 2: KONCEPCJA SYSTEMU INFQRMACJI GMINNEJ (SIG)
zawierająca w szczególności:
a. analizę źr5dłową na podstawie udostępnionych przez Zamawiającego
materiałów;

b. inwentaryzację i analizę istniejącego w gminie Izabelin oznakowania oraz
ocenę możliwości jego wykorzystania w Systemie;
c. rodzaje informacji i katalog elementów Systemu;
a. katalog obiektów podlegających oznakowaniu;

e. założenia kolorystyczne dla grafiki i a?chitektury Systemu, opracowane na
podstawie wizji terenowej i uzgodnień z zamawiającym ;
f. określenie liternictwa Systemu;
g. projekty architektoniczno-plastyczne wzorcowych tablic informacyjnych
/riośników informacji z uwzględnieniem wszystkich modułów
wielkościowych;
h. wizualizacje 3D projektowanych nośników informacji;
i. wytyczne konstrukcyjno-technologiczne zaprojektowanych elementów
Systemu;
3. założenia dotyczące rozmieszczenia tablic ińformacyjnych w przestrzeni
gminnel;

I

v. oszacowanie ilości i kosztów jednostkowych poszczególnych tablic
informacyjnych;
oszacowanie kosztów budowy Systemu Informacji Gminnej w rozbiciu na
poszczególne rodzaje informacji;
m. harmonogram realizacji Systemu;

2.3.

ETAP 3: ZAWARTOŚĆ OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH:

2.3.3. Projekt Estetyzacji Przestrzeni Publicznej Gminy Izabelin, zawierający
w szczególności:
a. zasady ogólne meblowania i reguły znakowania w elementy informacyjne
obszaru gminy;
b. standardy jakościowe;
ć. rodzaj materiałów;
d. założenia i wytyczne konstrukcyjno-technologiczne;
e. Katalog Mebli Gminy Izabelin, zawierający: ujednolicone karty katalogowei,
pogiądowe dla poszczególnych mebli, nazwę, znakowanie, zdjęcie/rysunek,
ogólny opis, dane materiałowe i konstrukcyjne.
2.3.4. System Informacji Gminnej, ząwierający w szczególności następujące
elementy podstawowe, takie jak:
a. tablice informacyjne opisowo-graficzne (dwustronne) zawierające:
orientacyjne plany gminy oraz szczegółowe plany okolicy, obrębu
wsi/sołectwa;

informacja o obiektach zabytkowych, osobach i patroriach ulic;
informacja o innyci* ważnych obiektach, urządzeniach i wydarzeniach
w historii gminy;
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informacja kierującą pieszych, rowerzystów i kieroWców (ewentualnie
piktogramy);
b. tablice adresowe, w tym z nazwami: ulic, rond, placów, skweróW, deptaków;
C. WitaCZe.

W ramach końcowej realizacji zamówienia Wykonawca przekaże
Zamawiającemu:
2.4.1. - 2 egzemplarze Projektu Estetyzacji przestrzeni publicznej gminy
Izabelin wraz z System Informacji Gminy (SIG), składającego się z części
tekstowej i graficznej.
2.4.2. Zapis elektroniczny opracowania:

2.4.

- część tekstowa: w ,formacie DOCX oraz PDF z możliwóścią wyszukiwania,
format opr?acowania A4;
- część graficzna (wizualizacje, rysunki, projekty, mapy, zdjęcia) w formacie
PDF z możliwością sterowania wyświetlaniem poszczególnych warstw,
format opracowania A4 lub A3;
- przekazanie w/wym. dokumentów projektowych i składowych opracowania
na nośniku CD-ROM/DVD-ROM lub w pliku drogą elektroniczną.
2.4.3.Oświadczenie o przeniesieniu na Zamawiającego (z dniem ostatecznego
odbioru przedmiotu zamówienia lub jego części) nieograniczonych autorskich

ś

praw rńajątkowych do korzystania i rozporządzania opracowaniami, będących
dziełami podlegającymi ochronie prawa autorskiego w całości o na wszystkich
polach eksploatacji. Zamawiającerriu przysługuje prawo dó korzystania z
wszelkich publikacji, ekspertyz, materiałów oraz treści internetowych
(elektroriicznych) przygotowanych wramach realizowanego projektu, bez
ograniczeń co do terytorium, czasu, liczby egzemplar?y.

V. KRYTERIA ORAZ TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
1. Kryteria oceny ofert:
1.1?. Cena - waga 60%

W tym kryterium najwięcej punktów otrzyma wykonawca, który zaoferuje najniższą
cenę oferty bruffo.
1.:2. Termin wykonania - waga 20%

W tym kryterium najwięcej punktów otrzyma wykonawca, który zaoferuje
najkrótszy termin wykonania całości zamówienia, przy czym oferowany termin
wykonania nie może być krótszy niż 3 miesiące i dłuższy niż 6 miesięcy.
1.:3. Dodatkowe funkcjonalności - waga 20%

W tym kryterium najwięcej punktów otrzyma wykonawca, któiy zaoferuje najwięcej
dodatkowych funkcjonalności SIG, spośród niżej wymienionych:
powiązanie s,ystemu informacji o wybranych obiektach z tablicami
informacyjnymi poprzez tagi NFC i kody QR umieszczane na nośnikach
informacyjnych,
prezentację na telefonach komórkowych informacji rozszerzonych o
wybranyth obiektach objętych oznakowaniem, ?
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wizualizacja podkładu mapowego z naniesionym położeniem obiektów
objętych oznakowaniem w ramach poszczególnych warstw tematycznych
wskazywanie na podkładzie mapowym bieżącej lokalizacji użytkownika geolokalizacja,
możliwość wyświetlenia z poziomu mapy dedykowanych obiektom stron
internetowych.
2. Termin wykonania przedmiotu zamówienia: maksiymalnie 6 miesięcy od dnia
podpisania umowy. Od Oferenta oczekujemy przedstawienia teri'ninów realizacji

przedmiotu zamówienia (z dokładnością do miesiąca) i płatności w roŻbiciu na Etapy.
Vl. OPIŚ SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:
1. Oferta powinna być złożona na formularzu załączonym do niniejszego zapytania.
Oferta powinna:

a)
b)
c)

zawierać pieczęć firmową;
posiadać datę sporządzenia;

zawiera«Ś adres/siedzibę Oferenta, Nómer NIP Oferenta, Numer tel. kontaktowego

oraz adres e-mail do osoby upoważnionej do bezpośrednich kontaktów
z Zamawiającym;
d) być podpisana czytelnie przez Oferenta;
2. Do oferty należy dołączyć podpisany przez upoważnioną osobę ,,Wykaz gmin, dla
których Oferent sporządził Projekty Fstetyyacji przestrzeni publicznej gminy/
miasta wraz z System Informacji Gminy (SIG) / miasta (SIM).
Vl:

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT:
1.

Oferty zatytułowane ,,Oferta na sporządzenie Projektu Estetyzacji przestrzeni
publicznej gminy Izabelin wraz z System Informacji Gminnej (SIGi" należy

składaĆ w siedzibie Urzędu Gminy Izabelin, ul. 3 Maja 42, 05-080 Izabelin (Biuro
Obsługi Mieszkańca - parter budynku), przesłać pocztą na ww. adres lub przesłać
droga elektroniczną na adresy mailowe: j.skotnicka@izabelin.p!;
k.stanczyk@izabelin.pl .
2. .Termin składania ofert: 15 grudnia 2020 r. qodz. 15.00.
3

Zamawiający zastrzega sobie prawo do nierozpatrywania ofert złożonych po terminie.

4.

W tóku badania ofert Zamawiający może 7ądać od oferentów wyjaśnień dotyczących
treści złożonych ofert.

Vll. ZAŁĄCZNIKI DO OFERTY.
1.

Harmonogram rzeczowo-finansowy prac sporządzania Projektu Estetyzacji
przestrzeni publicznej gminy Izabelin wraz z System Informacji Gminnej (SIG),
uwzględniająćego: poszczegQlne etapy prac, w tyrp ich zakres, proponqwany czas
realizacji przez Wykonawcę oraz płatność za poszczególne etapy (dopuszczamy
modyfikację lub propozycję własną harmonogramu Oferenta - (;10 rozważenia przez
Zamawiającego).
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2. Wykaz doświaaczenia głównego projektanta opracowania w sporządzaniu Projektu
Estetyzacji przestrzeni publicznej gminy/miasta wraz z System Informacji
Gminnej (SIG) / Miasta (SIM).
3. Referencje.

Vlll: INFORMACJA O WYBOR2:E NAJKORZYST'NIEJSZEJ OFERTY:
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający' zawiadomi oferentów
za pośrednictwem poczty elektronicznej.
IX. OSOBY UPOWAŻNIONE 00 KONTAKTU W SPRAWIE OFERTY.

1. Joanna Skotnicka-Pergał - Główny specjalista ds. budownictwa i urbanistyki,
Wydział Architektury i Planowania Przestrzenriego,
tel. 22 722 89 36, e-mail: j.skotnicka@izabelin.pl
2. Krzysztof Stańczyk - Kierownik Wydziału Architektury i Planowania Przestrzennego
tel. 22 722 89 35, e-mail: k.stanczyk@,izabelin.pl
X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
Zamawiający, zastrzega unieważnienie postępowania w przypadkach, gdy:
1. Wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że udzielenie zamówienia nie leży
w interesie Gminy.
2. Nie wpłynie żadna oferta.
3. Nie wpłynie żadna ważna oferta.
4. Cena najkorzystniejszej oferty przekroczy środki finansowe Zarnawiającego.
S

Kierownik Wydziału
Architektury i Planowania Przestrzennego :

k2!ROWNIK

t

Wydzlaj,i A5ctlitektury
i Planowanii izi
Krzy:

Zatwierdził:

?»'r
§tę,Ęmarzlak
(Wójt Gminy Izabelin)

Sprawę prowadzi: Joanna Skotnicka-Pergał, tel. 22 722 89 36, j.skotnicka@izabeilin.pl;
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