Lednogóra, 02.11.2018r.

Zapytanie ofertowe
w sprawie realizacji usługi
wykonanie robót budowlanych – dróg komunikacyjnych - 350m2
Zapytanie ofertowe opracowano na potrzeby Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2014-2020
Poddziałanie 19.2. „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego
kierowanego przez społeczność”
Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych
Postępowanie w trybie rozeznania rynku

I. ZAMAWIAJĄCY:
Firma Setkowicz Emilia Setkowicz
z siedzibą w Gnieźnie
ul. Tęczowa 4
62-200 Gniezno
NIP 7842287112
Oddział Lednogóra 25, 62-261 Lednogóra
II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
1. KOD CPV: 45100000-8.
2. Przedmiot zamówienia: wykonanie robót budowlanych – dróg komunikacyjnych - 350m2

III. Opis przedmiotu zamówienia:
Wykonanie robót budowlanych – dróg komunikacyjnych - 350m2:
- Wyprofilowanie terenu - zdjęcie warstwy ziemi 350m2
- (5 KNR 2-31 d.2 0104-05) - Warstwa odsączająca z piasku w korycie lub całej szerokości drogi + zagęszczenie
mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10cm
- Robocizna -0,0826 r-g/m2
- piasek – 0,123m3/m2
- woda – 0,005m3/m2
- materiały pomocnicze 0,5% (od M)
- walec statyczny samojezdny 10t – 0,0041 m-g/m2
- (6 KNR 2-31 d.2 0114-05) - Podbudowa kruszywa łamanego - warstwa dolna o gr 15cm po zagęszczeniu.
- Robocizna -0,0333 r-g/m2
- tłuczeń kamienny niesortowalny – 0,3182 t/m2

- woda – 0,015m3/m2
- materiały pomocnicze 0,5% (od M)
- równiarka samojezdna 74 kW (100KM) – 0,0027 m-g/m2
- walec statyczny samojezdny 10t – 0,0387 m-g/m2
- (7 KNR 2-31 d.2 0308-01) - Nawierzchnia betonowa - warstwa dolna o gr 12cm
- Robocizna -0,4914 r-g/m2
- krawędziaki iglaste kl.II – 0,0005m3/m2
- piasek – 0,05m3/m2
- papa asfalt na tekturze izolacyjna nr 333 – 0,014 m2/m3
- płyty pilśniowe porowate zwykłe gr. 18 mm – 0,025m2/m2
- woda – 0,075m3/m2
- mieszanka betonowa 0,1218 m3/m2
- walec wibracyjny samojezdny 2,5t – 0,051 m-g/m2
- (8 KNR 2-31 d.2 0308-03) - Nawierzchnia betonowa - warstwa górna o gr 5cm
- Robocizna -0,3838 r-g/m2
- masa asfaltowa zalewowa – 0,7 kg/m2
- krawędziaki iglaste kl.II – 0,0005m3/m2
- piasek – 0,05m3/m2
- papa smołowa izolacyjna 0,007 m2/m2
- płyty pilśniowe porowate zwykłe gr. 18 mm – 0,011m2/m2
- woda – 0,075m3/m2
- Robocizna -0,3838 r-g/m2
- masa asfaltowa zalewowa – 0,7 kg/m2
- krawędziaki iglaste kl.II – 0,0005m3/m2
- piasek – 0,05m3/m2
- papa smołowa izolacyjna 0,007 m2/m2
- płyty pilśniowe porowate zwykłe gr. 18 mm – 0,011m2/m2
- woda – 0,075m3/m2
- mieszanka betonowa 0,1218 m3/m2
- walec wibracyjny samojezdny 2,5t – 0,021 m-g/m2
- mieszanka betonowa 0,1218 m3/m2
- walec wibracyjny samojezdny 2,5t – 0,021 m-g/m2
- (9 KNR 2-31 d.2 0308-04) - Nawierzchnia betonowa - warstwa górna, każdy dalszy 1cm grubości ponad 5cm,
Krotność =3
- Robocizna -0,0837 r-g/m2
- papa smołowa izolacyjna 0,003 m2/m2
- płyty pilśniowe porowate zwykłe gr. 18 mm – 0,006m2/m2
- materiały pomocnicze – 0,5% (od M2 + M3)
- mieszanka betonowa 0,03045 m3/m2
- walec wibracyjny samojezdny 2,5t – 0,012 m-g/m2
Elementy dodatkowe:
- dostawa materiałów na plac budowy (Lednogóra 25, 62-261 Lednogóra);
- montaż krawężników drogowych 30x40 cm (6 mb);
- montaż krawężników 100x20x5 (40 mb);
- zbrojenie betonu - drut Φ 8;
- zbrojenie uelastyczniające beton;
- zacieranie mechaniczne;
- utwardzenie powierzchniowe.

IV.WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności;
2) posiadania wiedzy i doświadczenia,
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, oraz
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.
Opis sposobu dokonywania oceny: Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawcę wyżej wymienionego
warunku zgodnie z formułą „spełnia/nie spełnia” na podstawie analizy informacji przekazanych przez Wykonawcę
(Załącznik 3)
V. WYKLUCZENIA
Odrzuceniu podlegają oferty:
- których treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego,
- złożone przez oferenta, który nie spełnia warunków określonych w zapytaniu ofertowym,
- złożone przez oferenta podlegającego wykluczeniu w związku z istnieniem powiązań osobowych lub kapitałowych
(załącznik nr 2)
- złożone po terminie określonym w zapytaniu ofertowym.
VI. KRYTERIA OCENY OFERT
1. Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę na podstawie określonych kryteriów.
2. Rodzaje i opis kryterium, którym Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz ze wskazaniem
sposobu oceny ofert:
Nazwa kryterium oceny ofert

Waga
(maksymalna
liczba punktów)

KRYTERIUM – Cena brutto
 w ofercie należy określić łączną cenę netto oraz brutto /z podatkiem VAT/ w
Wartość punktowa = 60
Liczba punktów przyznawana będzie wg następującego wzoru
najniższa oferowana cena brutto
C= ------------------------------------------- x 60
cena brutto badanej oferty

60% (60 pkt.)

KRYTERIUM – termin wykonania prac
Termin wykonania prac –
do 21 dni
– 20 pkt.
Od 30 dni
– 10 pkt.
Powyżej 30 dni – 0 pkt.
KRYTERIUM – okres gwarancji

20% (20 pkt.)

20% (20 pkt.)

Okres gwarancji:
Do 2 lat – 0 pkt.
Od 2-4 – 10 pkt.
5 lat – 20 pkt.
RAZEM

100% (100 pkt.)

W przypadku, gdy w odpowiedzi na niniejsze zapytanie ofertowe złożone zostaną oferty o takiej samej liczbie
punktów Zamawiający wybierze ofertę najbardziej korzystną pod względem ceny brutto (cena najniższa jest
rozstrzygająca).

VI. TERMIN I MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA
Miejsce realizacji zamówienia: Lednogóra 25, 61-261 Lednogóra
Termin realizacji zamówienia: 01.12.2018 – 30.04.2018
VII. MIEJSCE, SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA OFERT
1. Oferta umieszczona w zamkniętej kopercie z dopiskiem „wykonanie robót budowlanych – dróg
komunikacyjnych - 350m2”, powinna zostać dostarczona do dnia 19.11.2018 do godziny 9.00
a. listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub
b. przesyłką kurierską lub
c. osobiście na adres: FIRMA SETKOWICZ Emilia Setkowicz, ul. Tęczowa 4, 62-200 Gniezno
lub
oferty można składać również drogą mailową na adres: centrumkamienia@vp.pl. do dnia 19.11.2018 do
godz. 9.00.
2. Oferty złożone po wyznaczonym terminie składania ofert nie będą rozpatrywane.
3. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
4. Zapytanie ofertowe dostępne jest na stronie: www.portalogloszen.arimr.gov.pl
VIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Oferty mogą składać firmy budowlane, które zgodnie z dokumentem rejestrowym wykonują prace
budowlane. Oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania danego podmiotu,
zgodnie z formą reprezentacji Oferenta określoną w Krajowym Rejestrze Sądowym lub innym
dokumencie właściwym dla formy organizacyjnej Oferenta.
2. Termin związania ofertą: oferta wiąże Oferenta od chwili jej złożenia u Zamawiającego przez 90 dni.
3. Oferta musi zawierać:
 Ofertę, która powinna zawierać co najmniej:
a) nazwę, adres Oferenta, numer NIP,
b) przedmiot zamówienia wraz z opisem umożliwiającym ocenę istnienia parametrów określonych
w zapytaniu;
c) termin realizacji zamówienia,
d) łączną cenę netto i brutto,
e) termin ważności oferty.
Oferta może zostać złożona na formularzu będącym załącznikiem do niniejszego zapytania ofertowego.
 Następujące oświadczenia i dokumenty:
a) Oświadczenie o braku powiązań
IX. WARUNKI ZMIANY UMOWY

Zamawiający nie dopuszcza zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie
której dokonano wyboru wykonawcy. Nie jest możliwe dokonywanie zmian w umowie polegających na
zmniejszeniu zakresu świadczenia wykonawcy w stosunku do zobowiązania zawartego w ofercie.
X. UWAGI KOŃCOWE
1. Każdy Oferent ma prawo złożyć tylko jedną ofertę.
2. Ocena ofert zostanie przeprowadzona przez 3-osobową Komisję powołaną przez Zamawiającego spośród
pracowników Zamawiającego lub też spoza ich grona.
3. Komisja czuwa nad prawidłowym przebiegiem postępowania.
4. Wszelkie koszty przygotowania i złożenia oferty wraz z załącznikami ponosi tylko i wyłącznie Oferent.
5. Komisja:
 stwierdza prawidłowość postępowania oraz liczbę otrzymanych ofert,
 weryfikuje oferty i ustala, które z ofert spełniają warunki określone w zapytaniu ofertowym,
 odrzuca oferty, które nie odpowiadają warunkom określonym w zapytaniu ofertowym,
 wybiera najkorzystniejszą ofertę lub stwierdza, że nie wybiera żadnej ze złożonych ofert.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamknięcia lub unieważnienia postępowania bez podania przyczyny
na każdym etapie postępowania.
7. Postępowanie ofertowe zostanie rozstrzygnięte najpóźniej w dniu 26.11.2018 r.
8. Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert częściowych.
9. Umowa na realizację usługi musi zostać podpisana przez Wykonawcę w ciągu 7 dni od wezwania
Zamawiającego do podpisania umowy.
10. W przypadku odmowy podpisania umowy przez wybranego Wykonawcę, Zamawiający może zawrzeć
umowę z Wykonawcą, który spełnia wymagania zapytania ofertowego i którego oferta uzyskała kolejno
najwyższą liczbę punktów.
11. W przypadku dodatkowych pytań proszę o kontakt na adres: centrumkamienia@vp.pl.

Załączniki do Zapytania ofertowego:
1. Formularz ofertowy.
2. Oświadczenie o braku powiązań.
3. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.

