Oznaczenie sprawy: RI.271.2.2.2020

Gizałki, 03.06.2020 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE
Szanowni Państwo,
Zapraszam zainteresowanych Wykonawców do złożenia oferty na wykonanie zadania pn.:
„Naprawa nawierzchni bitumicznej drogi gminnej nr 632068P w m. Świerczyna”
1. Opis przedmiotu zamówienia.
1) Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na naprawie nawierzchni z
betonu asfaltowego polegające na przygotowaniu podłoża (frezowanie) i częściową
wymianą - uzupełnieniem podbudowy drogi gminnej oraz wykonaniu nawierzchni z
mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych grub. po zagęszczeniu 4cm na długości
180m i szer. jezdni 5,0m.
Okres gwarancji udzielonej przez Wykonawcę musi wynosić co najmniej 24 miesiące na
wszystkie wykonane roboty. Ustala się okres rękojmi równy okresowi gwarancji.
2) Przy prowadzeniu oraz po zakończeniu wszystkich prac do Wykonawcy należy
uporządkowanie terenu oraz naprawy wszelkich ewentualnych uszkodzeń powstałych w
rezultacie robót.
3) Zakres prac do wykonania:
Szczegółowy zakres prac do wykonania określa: przedmiar robót (załącznik nr 3 do
zapytania ofertowego)
4) Zamawiający zastrzega sobie prawo do uzgodnień i akceptacji rozwiązań materiałowych
przed ich wbudowaniem.
5) Za roboty objęte przedmiarem robót, a niewykonane przez Wykonawcę nie będzie
przysługiwało wynagrodzenie.
6) Wykonawca przed złożeniem oferty powinien zapoznać się z istniejącymi warunkami w
terenie. Zamawiający zaleca, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej, a także zdobył na
swoją odpowiedzialność wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do
przygotowania oferty oraz zawarcia przyszłej umowy i wykonania zamówienia.
2. Termin wykonania zamówienia.
Wymagany termin realizacji zamówienia:
Termin rozpoczęcia – do 5 dni od dnia podpisania umowy
Termin zakończenia – do dnia 20.07.2020r.
3. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania
tych warunków.
1) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące
warunki:
a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
b) posiadają wiedzę i doświadczenie;
c) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym;
d) dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
e) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia.
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2) Zamawiający dokona oceny spełniania w/w warunków na podstawie oświadczenia
złożonego przez Wykonawcę załączonego do oferty (wzór oświadczenia jest załącznikiem
nr 2 do zapytania ofertowego).
4. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami.
1) W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje
Zamawiający i Wykonawcy będą przekazywać drogą elektroniczną (e-mail:
inwestbud@gizalki.pl).
2) Zawsze dopuszczalna jest forma pisemna.
3) Zamawiający wymaga niezwłocznego potwierdzenia przez Wykonawcę faktu otrzymania
każdego oświadczenia, wniosku, zawiadomienia oraz informacji przekazanej drogą
elektroniczną.
4) W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę,
Zamawiający domniema, iż pismo wysłane przez Zamawiającego na adres e-mail podany
przez Wykonawcę zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznania się
Wykonawcy z treścią pisma.
5) Zamawiający na żądanie Wykonawcy potwierdzi fakt otrzymania od niego
korespondencji.
6) Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami:
-w sprawach merytorycznych: Robert Pisula – Urząd Gminy Gizałki, Referat Inwestycji i
Rozwoju Lokalnego , tel. (62) 7411 517 (wew. 113).
5. Termin związania ofertą.
Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem
terminu składania ofert.
6. Opis sposobu przygotowywania ofert.
Oferty należy złożyć w formie elektronicznej na adres inwestbud@gizalki.pl – podając w
tytule nazwę zadania tj:
Oferta – Naprawa nawierzchni bitumicznej drogi gminnej nr 632068P w m. Świerczyna
w terminie do 9 czerwca 2020 do godz. 10:00
1) Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie przez jednego Wykonawcę
więcej niż jednej oferty lub oferty zawierającej rozwiązania alternatywne spowoduje
pozostawienie ich bez rozpatrzenia.
2) Oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do występowania w
obrocie prawnym w imieniu Wykonawcy, przy czym podpis lub podpisy muszą być
czytelne lub opisane pieczątkami imiennymi.
3) Wszelkie zmiany w treści oferty i załączonych do niej dokumentach (poprawki,
przekreślenia, dopiski) muszą być podpisane przez osobę lub osoby upoważnione do
podpisywania oferty. W przeciwnym wypadku nie będą uwzględniane.
4) Oferta musi zawierać:
a) Skan wypełnionego formularza ofertowego, zgodnego w treści z wzorem
stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego;
b) Skan wypełnionego oświadczenia stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego
zapytania ofertowego;
c) kosztorys ofertowy w wersji uproszczonej pdf;
d) skan zaparafowanego i podpisanego wzoru umowy.
5) Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej – skan pn.
Oferta – Naprawa nawierzchni bitumicznej drogi gminnej nr 632068P w m. Świerczyna
.
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6) Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać
ofertę. Zmiany należy złożyć według takich samych zasad jak składana oferta z
dopiskiem: "ZMIANA". Wykonawca może wycofać złożoną przez siebie ofertę pod
warunkiem, że powiadomienie wpłynie do Zamawiającego przed upływem terminu do
składnia ofert.
7. Wskazanie terminu składania i otwarcia ofert.
Z uwagi na stan zagrożenia epidemicznego Zamawiający nie przewiduje publicznego
otwarcia ofert. Wynik postępowania zostanie podany do publicznej wiadomości oraz
przekazany oferentom po dokonaniu wyłonienia wykonawcy robót.
8. Opis sposobu obliczenia ceny oferty.
1) Kosztorys ofertowy należy sporządzić na podstawie przedmiaru robót stanowiącego
załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.
2) Wykonawca określi ceny na wszystkie elementy zamówienia wymienione w przedmiarze
robót wg następujących zasad:
2.1) wszystkie pozycje kosztorysu powinny zawierać cenę jednostkową z narzutami,
2.2) Wykonawca musi opracować kosztorys ofertowy w cenach netto, a podsumowanie
całego kosztorysu w cenach brutto, według podstaw wyceny podanych w przedmiarze
robót,
2.4) Wykonawca musi opracować kosztorys w wersji uproszczonej,
2.5) Kosztorys ofertowy powinien zawierać: stronę tytułową (zawierającą narzuty),
kosztorys ofertowy - uproszczony.
3) Ostateczną cenę oferty stanowi suma wartości kosztorysu ofertowego i podatku VAT.
4) Końcowa wartość kosztorysu ofertowego (cena netto), wartość podatku VAT oraz
ostateczna cena oferty (cena brutto), winny być liczone do dwóch miejsc po przecinku.
5) Wszystkie ceny jednostkowe określone przez Wykonawcę zostaną ustalone na okres
ważności umowy i nie będą podlegały zmianom.
6) Rozliczenie między Zamawiającym, a Wykonawcą będzie prowadzone w PLN (polskich
złotych).
9. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty.
Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się będzie kryterium: cena 100 %.
Załączniki do zapytania ofertowego:
1) Formularz ofertowy.
2) Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
3) Przedmiar robót
4) Wzór umowy
Wszystkie załączniki do niniejszego zapytania ofertowego stanowią jego integralną część.
Uwaga: Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami zamieszczone zostało na stronie internetowej
www.bip.gizalki.pl w zakładce zamówienia publiczne – aktualne oraz treść zapytania ofertowego
umieszczono na tablicy ogłoszeń przy siedzibie Urzędu Gminy Gizałki.
Z poważaniem
Kierownik Zamawiającego
Wójt Gminy Gizałki
/-/ Robert Łoza
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