Zagrodno, dnia 10 listopada 2015 r.
RF.271.1.35.2015
Zaproszenie do składania ofert na zamówienie publiczne
o wartości nie przekraczającej 30 000 Euro.
I. Nazwa oraz adres Zamawiającego:
GMINA ZAGRODNO z siedzibą w Urzędzie Gminy Zagrodno
59-516 ZAGRODNO 52
TEL. 76 8773-396 FAX 76 8773-345
NIP 694-15-66-139, Regon 390647676
e-mail: a.zablocki@zagrodno.eu
II. Tryb udzielenia zamówienia:
Postępowanie prowadzone jest zgodnie z Zarządzeniem Nr 0050.19.2014 Wójta Gminy Zagrodno z dnia
2 lipca 2014 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty
budowlane, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 EURO
netto w Urzędzie Gminy Zagrodno.
III. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest „Utwardzenie terenu na działce nr w Zagrodnie”
Przedmiot zamówienia obejmuje Powierzchnia do utwardzenia 450 m2, Korytowanie 450 m2, Krawężniki
betonowe 12 x 25 - 50,5 m, Obrzeża betonowe 6 x 20 - 121 m, Rozbiórka utwardzenia betonowego o
grubości 12 cm 86 m2, budowa trzech studni chłonnych o głębokości 3 m, utylizacja powstałych odpadów,
Utwardzenie terenu.
Budowę utwardzenia należy wykonać poprzez wykonanie koryta i ułożenie kostki betonowej gr. 6 cm na
podsypce cementowo – piaskowej gr. 3 cm i podbudowie z kruszywa łamanego z kamienia naturalnego
twardego – bazalt, granit; nienormowanego 0-30 mm gr. 15 cm oraz warstwie odsączającej – piasku 10 cm.
Spadek poprzeczny - 2% na utwardzeniu w stronę kratek ściekowych. Powierzchnię utwardzoną należy
obramować obrzeżami . Od strony istniejącego parkingu krawężnik należy ułożyć na płask.
Odwodnienie
Budowa trzech studni chłonnych z betonowych kręgów o średnicy 1 m, otoczonych warstwą piasku
i żwiru, 30-centymetrową. Głębokość studni 3 m. Dolne kręgi studni mają posiadać otwory o średnicy 2-3
cm, dno wykonane z warstwy żwiru, by zatrzymało większe zanieczyszczenia. Pokrywa zbrojona z
otworem wpust ściekowy żeliwny 6 ton.
IV. Termin wykonania zamówienia:
Zamówienie należy zrealizować do dnia 11.12.2015 r.
V. Opis sposobu przygotowania oferty i złożenia oferty
5.1.Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
5.2.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
5.3.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
5.4. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty
5.5.Ofertę – pod rygorem nieważności – musi być napisana w języku polskim, oraz podpisana przez osobę
upoważnioną do reprezentowania firmy na zewnątrz i opieczętowana.
5.6. Ofertę stanowić będzie wypełniony formularz ofertowy – załącznik nr 1 do Zapytania Cenowego.
VI. Opis sposobu obliczenia ceny:
6.1.Cenę należy podać w sposób określony w formularzu cenowym – załącznik nr 1 do Zapytania
Cenowego.

6.2.Cena musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia. Cena musi być
określona do dwóch miejsc po przecinku.
6.3.Cena oferty musi być wyrażona w PLN. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą będą
prowadzone wyłącznie w PLN
6.4.Ceny określone przez Wykonawcę nie będą zmieniane w toku realizacji zamówienia i nie będą
podlegały waloryzacji
VII. Kryteria oceny ofert :
Cena - 100%
gdzie 1% to 1 punkt
Ocena kryterium dokonana zostanie w sposób następujący : (Cena brutto najniższa spośród ważnych ofert :
cena brutto badanej oferty ) x 100% Zamawiający przyzna zamówienie wykonawcy, którego oferta spełnia
wymagania Zapytania Cenowego oraz jest ofertą z najniższa ceną.
VIII. Miejsce i termin składania ofert:
8.1.Wykonawca składa ofertę w formie:
a) pisemnej- w pokoju nr 24 Urzędu Gminy Zagrodno. Ofertę cenową należy umieścić w zapieczętowanej
kopercie z tytułem „Utwardzenie terenu kostką)
8.2.O terminie złożenia oferty decyduje data wpływu oferty do Zamawiającego. Oferty złożone po terminie
zostaną odrzucone.
8.3.Ofertę cenową należy złożyć w terminie do dnia 09.11.2015 r. r. do 13.11.2015r. dogodz.10:00.
IX. Ogłoszenie wyników postępowania:
9.1.Zamawiający dokona otwarcia i wyboru oferty w dniu 13.11.2015 r. o godzinie 10:15
9.2.Informacja o wyborze oferty zostanie przekazana Oferentom biorącym udział w postępowaniu i
zostanie umieszczona na stronie internetowej Urzędu Gminy Zagrodno
9.3.Ze względu na prowadzenie postępowania w trybie art. 4 ust. 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych
postępowanie nie podlega trybowi odwoławczemu.
X. Zapytania o przedmiot zamówienia:
Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela Pan Adrian Zabłocki tel. 76-8773396
wew. 115; e-mail : A.Zablocki@zagrodno.eu

……………………………………………
(pieczęć i podpis Zamawiającego)

Załączniki:
1. Formularz ofertowy.

