GMINA MOCHOWO

Mochowo, dnia 02.05,2018 r.

Mochowo, ul. Sierpecka 2
09 - 214 Mochowo
Znak

(3)
spr awy: RGK. 271.18. 2018

Zapytanie ofertowe

postgpowanie prowadzone w oparciu o Regulamin udzielertlazamówień publicznlrch o wartości
nieprzekraczalącej rvvrazonej w złotych rórłlnowartościk,wotv 30.000 euro
I. Zamawiający: Crnina Mochowo

r\drcs do korespondencji: Mochowcl, ul. Sierpeckaż, a9 - 214 Mochort o
teL

QĄ

276 33 33, faks (24) 276 33 33 wew,. 221

zaprasza do złożeniaoferty cenowei na modernizację chodnika wraz z zakupem
materiałów w mieiscowości Mochowo Patcele, gm. Mochowo
II. Opis przedmiotu zamówienia

1.

Przedrnitltcm zatnórvienia jest remont chodnika wraz z łvjazdarni do granicy posesji na długościok. 158

mb wraz z zakupem niezbędncgo rnateriału.Wlw remont chodnik' polegać będzie na wvmianie
istnieitlccgo krawęznika drogowego i obrzeż1 betonowych oraz zdemontowaniu starvch płvt
chodnikołl.vch i ułozeniu kostki brukowej w trzcch kolorach (załącznłk nr 1). Ponadto nalezv ułożyć
krawęznik drogclwy 15/30/na na ławie bctonowejz oporem 170 rnb, krerwęznik najazdoltry 15/22/100
na ławie betonowcj z oporem 16 mb, obrzeże betonowe 8/3/100 ustawione na podsvpce piaskowo cementołvej 215 mb. Kostka betontlw,a typu behaton ,,8" koloru czeruronego na wjazdy 65 m2, kostka
betonowa Ępu Holland ,,6" ko|oru czarnego na chodniki 260 m2, regulacja wvsokości studni - 2 szt.
Płytv chodnikowe po zdemontclwaniu należy zdeponołvać lv rniejscu rł,skazanvm ptzezZamawiającego

- starrowią,lvłasnośćZamarł,iającego.
Ponadto Wykonawca w rarnach przedmiotu zamórvienia skalkuluje łt, cenie ofertorł,ej:

-

zorganizowania zaplecza budowy i zlikrł.idowanie gtl po zakończeniu budclw.y, ochronę
znajdującego się na terenie budowy mienia oraz zapewnienie warunków bezpieczeństwa pracv
uzyskanie zcz..voleń na prou.adzenie robćlt od właścirłychjednostek uprawnionvch do lł.vda.lvania
zezwoleń nar terenach będących,lv ich zarządzie oraz oznaktlwanie dróg na czils prołvadzenia robót
zgodnie z warunkatni r.r,vdanyrni przez właściwvzarząd drclgi oraz związanc z tyrn opłaty

zabezpicczenie i ochronę przed zniszczeniem znajdującego się na placu i nie podlegająccgo
iikrł'i<lacji zadrzewienia, skarp i innvch elemcntóltl zagospodarowania terenu oraz istniejelcych
instalacji iurządzeń\\,raz z przylryl§cęrlietn terenu do stanu pienvotnego
sporządzenie kosztorysu ptlwykonawczego robót po ich zakończeniu.

Uwaga:

Wymienione materiały odniesione do konkrctn}.ch producentów nalezv traktować jako słuzące do
okreśIcniaparametrórv przedmicltu zamówienia poprzez podanie oczekiwancgo standardu. Dopuszczalne
jcst zastosowanie materiałórt, rólvnowaznvch pochodzących od innvch r,łrvtwćlrców, z zastrzezcnietn, ze nic
będą one jakościowo gorsze od wskazanych w projekcic oraz, że zagłvarantują dotrzymanie tych sarnych lub
lepszvch pararnetrów technicznvch oraz będą ptlsiadać T.vszystkie niezbędne atestv i dtlpuszczenia dt-.

stosorłrania i nałt iązywać do istniejącego 1Ąl terenie chodnika.
W przvpadku zastosowania innych niz podane materiałv wvkonalvca przcdmiotu zamólĄ/ienia odpołt iadac

będzie za ich dobór, a w zakresic jego obowiązków znajdować się będzie erventualna .iveryfikacja
dokumentalcji projektowej dokonana na własny koszt. Na Wykonawcy będzic ciążyłobclwiązek
udołl,odnienia ze ofcror,t,ane przcz niego materiałv spełniają ,u/ynagania określone przez Zamalł.iającego.

ż. Terrnin realizacji: do 16.07.2018 r.
3. Wykonawca ma obowiązek dokonania lvizji

lokalnej

w

terenie

i

wyjaśnienia z Zamalviającym

\Ąrszystkic wątplirvościw stosunku do przedrniotu zatnórvienia, przcd złozeniern oferty. Po złozeniu
ofer§l, Zarnarł,iającv będzie uważał,ze \Ąrvkonawca nie rna wątpliwości i uwag łv stosunku do zakresu

Ą.
5.
6.
7.

prac ujętych lv postęptxvaniu. łĄrvkonawca w ofercie rvinien przcrvidzieć i skalku|clwać wszvstkie
czynności niezbędne do prałvidłowego i kompletneg6 ą,ykonania przedmiotu zamólĄ/ienia.
Wzór umowy stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zapvtania ofertowego.
\ĄIykonawca związany jest ofertą przez okres 30 dni.
Bieg terminu zw,iązania clfertą rozpoczvnir sięl wraz z upływem terrninu składania ofert.
Do niniejszcgo postępołtania nie rnają zastosolvania przepisy usta!Ąiv z dnia 29 sŃcznia 200;l roku
Pralto zarnćlł,vień publicznvch (Dz. U. z 2017 t., poz. 1579 z póź,ń. zm.), z\Ąraną dalcj ,,ustawą".
Szacunkona wartośćprzedrrriotu rriniejszego zarnówienia nie przekraczakwoty określonejw art. 4 pkt.
|l ustatvv.

III. Warunki udziału w postępowaniu

7.

Wykonart,ca rrrusi prowadzić zarejestrowaną w Krajoltvrn Rejestrze Sądowyrn lub innym organie
idencji działalnośćgclspodarczą, rt, zakresie objętym przedrniotowym zarnórvienicrn.

ert

IV. DokumenĘ, jakie Wykonawca powinien załączyć do oferty:
Zamalł,iający 1vynaga/ aby kazda oferta zaą,ierała minimum następujące dokurnenty:
1. rłł.pełniorryi podpisany przcz Wykonalvcę forrnularz ofertorvy wg zaŁączoncgo wzoru forrnularza
ofertortlego - załącznik Nr 1 do zapytania ofertowego,

2.

clśvrziadczenie

- Załącznik Nr 2

Wykonawcv o spcłnieniu r,l,arunkórv udziału r't, postępowaniu

zapytania ofeńowego,

do

3. kosztorys sporządzonv rnetodą szcztgółotvą lub uproszczoną (z określcniemwskaźnikóu,
4,

kalkulacyinych: stałvka rbg, narzuty K.()., Zysku,Kz1,
pełnornocnictwo osobv lub osób podpisujących ofertę, jezcli nie 1a,ynika to bezpośrcdnio z załączon\ich
dokumentólt.

V. Infornracje o sposobie porozumiewania się Zamawiaiącego z Wykorrawcami otaz przekazywania
oświadczeń i dokumentów.

oślviadczenia, wnioski, zawiadomicnia oraz inforrnacje Zarnarrriającv i Wykonal^/cy lnog.J
ptzekazvw,ać pisemnie, za polnocą faksu lub drogą elektroniczną.
zamalr,iający podkreśla, że w cclu zachorvania reguł rólł,nego traktowania wvkonartcórt nie
przew,iduje udzielania odpowicdzi na pvtania dotvczące postęporvania o udzielenie zamórł..ienia

1. Wszelkie

2.
3.
4.

zadarł,ane dro ga telef oniczną.

Wvkonawca, który uzna za niezbędne uzyskanic wyjaśnień dotyczących postępowania o udzielenie
zatnółvienia, powinien rvvstąpić z zapvtanieln do Ztrtnawiającego w sposób rvskazanv lt t,tst. ]
Treśćzapvtań w,raz z T.tyjaśnieniami Zamawiającv przekazuje Wykonawcom, któnrn ptzekazał
zaproszenie do składania ofert, bez ujarł,niania źródla zapytania oraz na stronic internetoltlej. Pytania
nalezv kierort ać do dnia 09.05.2018 r.
Jezcli okazc się to konieczne, Zarnawiający wydłużvtcrmitr skłerdania ofert o czas niezbędtrv na
dostosowanie do wprowadzonvch zrnian treściofert.
.

VI. Osoby po stronie Zarnawiaiącego uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami
1. Osobą uprarvnioną do kontaktowania sic z Wykonawcatni i udziclania wvjaśnień dotyczących
postępolvania są |udyta Nagiewicz i Ewa Kopycińska, tel. (2a) 27633 33 rve,lv. 211.
ż. }Vvkonarvca tnozc zrvI:ócić się do Zamawiającego o wvjaśnienie łv godzinach prac_y, tj.: poniedziałek,
środa- piątek od 7:00 do 15:00, wc wtorek od 8:00 do 16:00.
VII. Opis sposobu ptzygotowania oferty cenowej
1. ofertę nalez1, złożyćr,v nieprzejrzvstej i zarnkniętej kopercie urnieszczając na niej naz\^/ę i adres
zamalviająccgo, nazl\rę i adres Wykonalvcy oraz napis. Oferta ceno\^/a na zadanie pn. ,,Modernizacja
chodnika wraz z zakupem materiałów w miejscowościMochowo Parcele, $m. Mochowo" nic
otwicrać przcd dniem 14.05.2018 r., godz.71:a0.

4.
5,
5.

7.

-l
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Ofertę nalezv sporządzić czytclnic, w języku polskim, w oparciu o formulilrze stanowiącc załączniki do
n i n iejszego za proszenia.
Oferta nie moze zawicrać zrnian ani uzupełnień z wvjątkiem tych, które wynikają z instrukcji lł.,vdanvch
przez Zatnawiającego, lub które są konieczne do korektv błędólv popełnionych przez Wvkonarvcę.
|^/ Ęrn przr.padku dokonirnc korckty muszą być parafowanc przez osobę lub osoby uprawnione do
u/vstępolĄ/ania w irnicniu Wvkonawcv.

Dokumentv, którvch ząda Zamelwiający, tnuszą bvć przedstawionc w forrnie orygin;rłu lub kserokopii
poświadczonej z.r zgodnośćz orvginałcm przcz osobę lub osclby uprawnione do występowania
r.v imicniu Wykonarł.cy, przy czvln w przr.padku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zarnółr,,ienia oraz \Ę przypadku podmiotów trzecich kopie dokurnentów dotyczących odporviednitl
Wvkonawcy lub tych podmiotó.,v są pośrł,iadczane za zgodnośćz oryginałem przezWykonarvcę lub te
p odrni oty (z go tlnie z w,v b oretn \,Ą/r,kona lvcy),
W przvpadku, gdv inforrnacje za&,arte w ofercie stanon ią tajernnicę przcdsiębiorstlĄ/a w rozumieniu
przepisóT,ł- ustałł,yo zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których Wykonarvca zastrzega, ze nie
rnogą być udostępniane innvm uczestnikorn postępowania, rnuszą być oznaczone klauzulą ,,Informacjc
stanołviące tajemnicę przedsiębiorstwa tt rozumieniu art. ]1 ustarvy z dnia 16 krtietnia 1993 r.
o zwalczaniu nieuczci,lł,.ej konkurencji (Dz, IJ. z 2aa3 r. Nr 153, poz. 15a3 ze zln.)"
.

8. Zadnc

dclkumentv lvchodzące rt, skład cferty |ub przedłożonc przed podpisaniełn ulTlo\Ą/y/ lĄ/ tynl
równiez przedst;twione w formie oryginałów, nie podlegają zrvrotowi przezZamalviającego.
9. wszclkic kosztv zl*,iązanc z przvgotolvanicm ofertv ponosi wykonawca.
10. \ĄĘkonawca rnoze ltprolvadzić zrniany lub wycofać zŁażoną ofertę pod \Ą/arunkiem, że Zatnawiającv
otrzvma piscmne powiadomienic o wprowadzcniu zmian lub wycofaniu przed upływem terrninu
składania ofert. Wvkonawca nic tnoze rłrycofać ofertv ani wprowadzić jakichkolwiek z,mian w treści
oferW po upłylv|ę terminu składania ofert.
11 . Złożona oferta obe,jmuje całośćzarnówienia.
VIII. Miejsce składania ofert

nalezv złażyću, siedzibie Zarnarviającego, tj. Urząd Grniny rv Mochtlwie, Mochorvo,.
ul. Sic-rpecka2,09 - 214 Mochowo/ w terminie do dnia 14.05.2018 t., godz.14:a0,
2. Załnawiającv rnoże podjąć decvzję rł, spraltie uniervaznienia postępor.tania o udzielenie zalnólĄlienia bez
ptldania przvc./) n\
3. Za termin zlożenia oferly przyjrnu jc się datę i godzinę rł,pływu oferĘ do Zama,iviającego,
4 Ofertv złożone po terminie składania ofert będą niezwłocz,nie zwrócone Wykonawcom.
5, zamarł,iający nie przcwiduje publicznej sesii otwarcia ofert.

1. Ofertę

ceno\ĄIą

.

IX. Opis sposobu obliczania ceny i warunki płatności
oferto\Ą.yrn, należv przedstawić cenę ofcrtorł.ą brutto z;r rvvkonanie

1. Na załączontłnfonnularzu
2.
3.
4.
5,

przccirniotu zamówienia.
Wartośćceno\Ą/ą należy pildać w złotych polskich cyfrą - z dokładnościądo drł,óch rniejsc po przecinku

oraz słolł.nie.
Cena po."ł,inna zawierać wszelkic koszty zlviązane z wvkonaniem przedmiotu zamówienia.
Wszelkie rozliczenia pclrniędzy Zamalviającvm a \ĄlkonalĄrcą odbviĄrać się będą w złotvch polskich,
Cena podana ptzez Wykonawcę za ślviadczonądostawęlr*słł*g9/robotę budortlaną jest oborviązuiąca
przez caly okres ,lvazności urnowy i nie będzie podlegała waloryzacji rv okresie jej tnvarria. Zarnawiającr,
wvbierze ofertę odporł,,iadającą wszystkim postaltlionym przez niego rtvmogoln/ o najniższej cenie lub
najkorzvstniejszyrn bilansie ccny i innych kryteriów oceny ofcrtr,.
Zamalviający nic przcwidu jc udziel ania zaliczek na poczet r,t ykonania zarnóT,rrienia.

6.
7. Naleznośćpłatna będzie po

zaktlńczeniu realizacji zadania, dokonaniu protokolarnc]go odbioru,
przekazaniu niczbędncj dokulnentacji przelewern na konto Wykonawcv, \Ąr ciągu 30 dni od ciaty
otrzyrnania przez Zatnarł.iającego prar,vidłowo wystau.ionej faktvry/rachunku. Szczegółowe zasady
wvpłatv wynagrodzenia zostałv przedstaulione w Projckcie Umołty, stanoł,viącyrn Zalącznlk Nr 2 do
zapvtania.

wyboru afetĘ , wtaz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert
Zarnarł,iający rwbiera najkorzystniejszą ofertę na podstawie kryterióT,v oceny ofert spośród ofert nic
podlegającvch odrzuceniu.
Wybór najkorzvstniejszej ofertv zostanic dokonany u,edług krvteriólt:

X. Opis kryteriów

1.
2.

tp.
7.

Liczbłpunktów

Kryterium
Ccna

(waga}

100

SUMA

100

wyliczony w następująry sposób:
Wkryterium "Cena" ocena ofert zostanie dokonana pt.zy zastosowaniu wzoru:
nalruzszacena

C:

x 100
cena ofertt, badanej

3.
1.
5,
6,

W kazdvrn z kryteriórł, ocena będzie dokonana z dokładnclściądo dwóch miejsc po przecinku.
Punkty przyznane w poszczególnych krvtcriach danej ofertv zostaną do siebie dodane.
Zarnarviający uclzieli zamó\Ą,ienia Wvkonar,vcv, którego oferta uzyskała największąliczbę punktółr,.
}ezeli nie mozna wybrać oferty najkorzvstniejszej z uwagi na to, ze d,łvie lub lvięcej ofert przedstawia
taki sarn bilans cenv lub kosztu i innvch kryteriórt, occnv ofert, Zamawiający spośród tych ofert wvbiera
ofertę z najniższą ceną lub najniższvm kosztem, a jezcli zostały złożoneoferĘ o takiej sarnej cenie lub
koszcie, Zarnawiający wzywa Wykonawców, którzy zlożyli te ofertv, dcl złozenia lv terminie
określonym przez Zamawiająccgtl ofert dodatkowych.

7"

Wvkonirwcy, składając ofertv dodatktlwc, nic rntlg4 zaoferować cen lub kosztórł- wyższych niż
zaclfcrorvane łr. złozonvch ofertach

wykluczenia
zamówicni;r bęclą wykluczcni oferenci, ktlrzy są powiązani osobowo lub kapitałorvrl
z osobami upowaznionymi przez Zamawiającego do zaciągirniir zobowiązań finansow}.ch lub z osobami
rł,.vkonującytni w irnieniu Zamawiającego czynnościzwtązane z przygotowaniem i przeprołł.adzenietn
XI. Warunki

Z udziclenia

proceduru wvboru wvkonawcy polegającej w szczcgólnclści na:
Uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cvrvilnej lub osobowej,
Posiadaniu co najmniej 1a'l, udziałów lub akcji,
Pełnienie funkcji członka organu nadzorczegolub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
Pozostalvanie w związku małzeńskirru w stosunku pokrcw,ielistwa lub powinowactwa rłr linii prostr:j,
pozostaw;rniu z wvkonalĄ/cą w- takirn stosunku pralĄ/nvlTl lub faktyczn__vlą ze moze to budzić
uzasadnione vrlątpliwości co do bezstronności tych osób.

1.
2.
3.
Ą.

X[l. Odrzucenie ofert
Odrzuccniu pocilegają clfcrty, którvch trelśćnic odpowiada treści zapytania ofertorvego oraz oferĘ, złożone
przcz oiercnta niespełni;l;ącego warunków okreśionych w zapytaniu ofertowvrn.
XIII. Informacie o formalnościach
1. l"Niezrł,łocznic.po rł,vborze najkorzystniejszej oferĘ, Zamaw,iającv zawiadomi rł.szystkich Wykonarł.ców,
którzv ubiegali się o udzieIenie zamówienia oT,vyniku postępowania.
2. Zamawiając}I zaw|tze umo,\^/ę z wvbranvm Wykonawcą po przekazaniu zawiadomienia o uryborze
\Ą/vkonawcy, ale nie późntej niz ,iv terminie związania ofertą.

3.
4.

Przed podpisaniem umowy vłybtany Wykonawc a ptzedłoży:
al<tualny odpis z }vłaśeiłt,egerejestru łub z €entrainej ełviden€ji

1)

g€Ę€daf€źe'

i irferłnaeji €}

2}

Jezeli \Ąrvkonawca/ któregtl ofcrta została wybrana uchyli się od zawarcta umowy/ Zarnarviaiącv
wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złozonvch ofert, bez przeprolł,adzania ich ponorvnej
oCenY.

5. Do
6.

prowadzonego postępowania nie przysługują Wykonarvcom środki ochrony prawnej określone
w przepisach Ustawy Prawo zarnólvień publicznych tj. odwołanie, skarga. }eżeli Wykonawca/ którego
oferta została w.r,.brana uchy|i się od zar,tarcia ulnowy/ Zarnawiając1, wybierzc kolejną ofertę
najkorzvstniejszą spośród złozonych ofert, bez przeprort adzania ich ponownej oceny.
Do pror,tadzonego postępowania nie przvsługuja \Ą/vkonawcorn środkiochronv prawnej określone
w p-lrzepisach Ustalłry Prawo zatnólvień publicznlrch tj. odłvołanic, skarga.

GMlNY

Załączniki:
Formul;lrzoferto.,vv
Oświadczenie Wvkonałł,cv o spełnieniu warunków udziału w postęporvaniu
Wzór umolw
Zagospodarolvanieterenu

12.
3.
4.
5.

działałneś€ł

Konstrukcjachodnika

