Stargard, dnia 11.08.2020 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE
Dotyczy zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej
30 000 EURO
Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło
w Stargardzie zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie robót budowlanych
związanych z realizacją zadania:
„Wymiana nawierzchni zewnętrznego ciągu komunikacyjnego
na terenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Stargardzie”.
I. Zamawiający
Polskie Stowarzyszenie na rzecz osób z Niepełnosprawnością Intelektualną
Koło w Stargardzie
ul. Gen. Władysława Sikorskiego 16
73-110 Stargard
NIP 854 129 55 83
II. Przedmiot zamówienia
1. Na przedmiot zamówienia składa się wykonanie robót budowlanych związanych
wymianą nawierzchni zewnętrznego ciągu komunikacyjnego na terenie Środowiskowego
Domu Samopomocy w Stargardzie. Zakres zadania obejmuje wykonanie robót
rozbiórkowych nawierzchni istniejącej, roboty ziemne, wykonanie warstw podbudowy
oraz nawierzchni ścieralnej z kostki betonowej bezfazowej.
W ramach zadania zaplanowano:
 wykonanie robót przygotowawczych wraz z obsługą geodezyjną,
 rozbiórki elementów istniejących nawierzchni,
 wykonanie robót ziemnych,
 wykonanie krawężników i obrzeży,
 wykonanie warstw podbudowy,
 wykonanie regulacji wpustów kanalizacji deszczowej i studzienek kablowych,
 wykonanie nawierzchni z kostki betonowej bezfazowej,
 roboty porządkowe.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają
z przedmiarem robót załączone do zapytania ofertowego.

rysunki

III. Termin wykonania robót: do 30 października 2020 r.
IV. Długość okresu gwarancji.
Na wykonane roboty Wykonawca udzieli 48 miesięcznej gwarancji.

techniczne

wraz

V. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny
spełnienia warunków:
1. Oferty, które nie będą spełniały warunków podanych w ust. 2 niniejszego
rozdziału będą przez zamawiającego, odrzucone, jako niespełniające warunków
zapytania ofertowego.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy posiadają
zdolność techniczną i zawodową do wykonania przedmiotu zamówienia.
a) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował osobą kierownika
budowy w specjalności drogowej posiadającą odpowiednie uprawnienia
budowlane.
b) Wykonawca musi udokumentować wykonanie, co najmniej dwóch robót
polegających na budowie nawierzchni utwardzonych z kostki betonowej
o wartości nie mniejszej niż 100 000,00 zł brutto każda.
VI. Kryterium wyboru oferty:
1. Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował następującym kryterium
i jego wagą: Cena ofertowa – K1 - waga 100 %
2. W trakcie analizy badanej oferty pod kątem kryterium „cena ofertowa” badana
oferta zostanie zestawiona z ofertą zawierającą najniższą cenę. Badanej ofercie
zostaną przyznane punkty zgodnie z poniższym wzorem:
PC = (Cn : Cob) x WC
gdzie:
PC
–
ilość punktów przyznanych ofercie w kryterium cena
Cn
–
najniższa zaoferowana cena brutto
Cob
–
cena brutto zaoferowana w ofercie ocenianej
WC
–
waga kryterium cena – przyjmuje się WC = 100 punktów
3. Ocena ofert zostanie przeprowadzona w oparciu o przedstawione kryterium.
Realizacja zamówienia zostanie powierzona wykonawcy, którego oferta uzyska
najwyższą liczbę punktów.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do podjęcia decyzji o nie wyłonieniu
wykonawcy.
VII. Opis sposobu obliczenia ceny oferty
1. Zamawiający wprowadza powykonawczą formę wynagrodzenia wykonawcy. Cena
oferty winna wynikać z wyceny dokonanej na podstawie załączonych do zapytania
ofertowego przedmiarów.
2. Wykonawca ma prawo na etapie sporządzania oferty zgłosić Zamawiającemu
zauważone, pominięte roboty, zwłaszcza jeżeli ich waga lub znaczenie jest istotne
dla prawidłowej wyceny – jednak, bez wyraźnej dyspozycji Zamawiającego
w formie oficjalnej korekty przedmiaru nie ma prawa samodzielnie zmieniać
wycenianego przedmiaru robót poprzez dopisywanie dodatkowych pozycji
kosztorysowych lub zmienianie ilości robót.
3. Nie dopuszcza się przenoszenia części kosztów pomiędzy poszczególnymi
pozycjami kosztorysu ofertowego (poszczególnymi cenami jednostkowymi).
Niedopuszczalne jest celowe zawyżanie jednej ceny jednostkowej/pozycji

kosztorysu kosztem innej. Wykonawca jest zobowiązany wyceniać ceny
jednostkowe w zakresie wynikającym z dokumentacji projektowej w zakresie
adekwatnym do danego asortymentu robót (należy wyceniać tylko
te roboty/prace/czynności przyporządkowane technologicznie danej pozycji).
Niedopuszczalne jest też przenoszenie tzw. kosztów ogólnych całego
przedsięwzięcia do jednej lub paru wybranych pozycji. Koszty ogólne ze swej
natury powinny być ujmowane we wszystkich pozycjach kosztorysu ofertowego
proporcjonalnie do ich wartości netto.
4. Jeżeli Wykonawca pominie w kosztorysie ofertowym, którąkolwiek z pozycji
ujętych w przedmiarze robót – Zamawiający przyjmuje, że Wykonawca wykona
prace opisane tą pozycją w ilościach niezbędnych dla wykonania całego
zamówienia, a koszty ich wykonania Wykonawca ujął w innych pozycjach
kosztorysu ofertowego.
5. Kosztorysy ofertowe należy sporządzać w układzie, kolejności i uszczegółowieniu
otrzymanych przedmiarów robót (kosztorysów nakładczych). Nie dopuszcza się
możliwości tworzenia dodatkowych pozycji kosztorysu, innych od tych zawartych
w przekazanych przedmiarach robót.
6. Niezłożenie w ofercie kosztorysu ofertowego skutkuje odrzuceniem oferty.
VIII. Sposób przygotowania oferty:
1. Wymaga się złożenia załączonego do zapytania ofertowego – formularza
ofertowego oraz kosztorysu ofertowego uproszczonego a także dokumentów
potwierdzających
spełnianie
warunków
udziału
w
postępowaniu
(potwierdzenia należytego wykonania umowy dla prac wskazanych na
wykazie).
2. Ofertę należy umieścić w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie / opakowaniu,
w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej
nienaruszalność do terminu otwarcia ofert.
3. Zaleca się, aby wykonawca zamieścił ofertę kopercie oznaczonej w następujący
sposób:

O F E R T A
Remont nawierzchni wokół
Środowiskowego Domu Samopomocy ul. Brzozowa 26 w Stargardzie
Nie otwierać przed terminem otwarcia ofert
21 sierpnia 2020 r. godz. 14:10

IX. Miejsce i termin złożenia oferty:
1. Oferty należy składać w terminie do 21 sierpnia 2020 r. do godziny 14:00
w siedzibie Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością
Intelektualną Koło w Stargardzie ul. Gen. Władysława Sikorskiego 16
(w sekretariacie w godzinach od 7.00 do 15.00)

2. Zamawiający nie przewiduje jawnego otwarcia ofert.
3. O wynikach postępowania Zamawiający poinformuje Wykonawców drogą mailową
niezwłocznie po jego rozstrzygnięciu.
X. Zapytania o przedmiot zamówienia:
W celu uzyskania ewentualnych wyjaśnień w zakresie przedmiotu zamówienia uprzejmie
proszę o kontakt:
Honorata Siry – Jabłońska tel. 695 982 436
XI. Załączniki:
1. Formularz ofertowy
2. Projekt umowy
3. Dokumentacja techniczna, przedmiar robót.

