Burmistrz Stawiszyna
ul. Szosa Pleszewska 3, 62-820 Stawiszyn
tel. (62) 75 28 079
fax. (62) 75 28 097
sekretariat@stawiszyn.pl

Stawiszyn, dnia 04.05.2019r

Zapytanie ofertowe
dla zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nie przekraczającej
równowartości kwoty, o której mowa w art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień
publicznych

1. Zamawiający
Gmina i Miasto Stawiszyn
ul. Szosa Pleszewska 3,
62-820 Stawiszyn
nr. tel. 62 7528079
email: sekretariat@stawiszyn.pl
2. Określenie przedmiotu zamówienia
Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Zbiersk Cukrownia.
Przedmiotowe zamierzenie budowlane zlokalizowane jest na terenie gminy Stawiszyn
w obrębie działek o nr ewidencyjnych: 349, 223/4, 223/79 obręb Zbiersk.
Projektowana sieć wodociągowa usytuowana zostanie w pasie drogi powiatowej oraz
na działce drogi gminnej.
Zakres robót obejmuje wykonanie rurociągu wodociągowego z rur PEHD łączonych
metodą zgrzewania, średnicy 110 mm, posadowionych na głębokości 1,5 m ppt, z
uzbrojeniem w zasuwy odcinające oraz hydrant p.poż.
Włączenie do istniejącej sieci PEHDØ160 zlokalizowane zostanie w obrębie działki
nr 349 ( droga powiatowa) przy istniejącym hydrancie, właściciel wyraził zgodę na
prace związane z wykonaniem i eksploatacją sieci. Połączenie z istniejącą siecią
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ACØ60, zlokalizowane zostanie w obrębie działki 223/79 przy granicy z działką
223/4.
Projektowaną lokalizację sieci rurociągu przewidziano wzdłuż drogi powiatowej oraz
na działkach drogi gminnej.
Pod względem rozmiarowym zakres projektowanego przedsięwzięcia przedstawia się
następująco:
sieć wodociągowa z uzbrojeniem PEHDø110 mm mb 61,4
zasuwy odcinające Z80 szt 1
hydrant p.poż. Hp80 szt 1
Planowane

roboty

prowadzone

będą

w

wykopach

wąskoprzestrzennych

zabezpieczonych szalunkami lub jako skarpowe, nieumocnione. Przejście poprzeczne
pod drogą o nawierzchni asfaltowej należy wykonać metodą przewiertu, rurociąg
umieścić w rurze ochronnej stalowej.
Obsługa komunikacyjna terenu inwestycji odbywać się będzie poprzez istniejący
układ dróg.
Przed rozpoczęciem planowanych robót wykonawca winien przeprowadzić
konsultacje z Zakładem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Stawiszynie,
celem omówienia szczegółowych warunków wyłączenia wody na modernizowanym
odcinku.
Wykonawca każdorazowo powinien informować zarówno ZGKiM w Stawiszynie, jak
i odbiorców wody o planowanych wyłączeniach wody. Podczas przebudowy odcinka
wodociągu przerwy w dostawie wody nie mogą być dłuższe niż 12 godzin. W
przypadku przerw w dostawie wody przekraczających 12 godzin wykonawca
zobligowany jest zapewnić zastępczy punkt odbioru wody. Woda powinna spełniać
wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w
sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi ( Dz. U. z dnia 2007r.
poz. 2294 z późn.zm.)
Po przebudowie modernizowanego odcinka wody wykonawca powinien dostarczyć do
ZGKiM aktualne wyniki badań.
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3. Wymagany termin wykonania zamówienia
30.08.2019 r
4. Sposób przygotowania oferty:
▪

wypełniony formularz ofertowy

▪

parafowany projekt umowy

▪

wypełniony kosztorys ofertowy

5. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z Wykonawcami
Dokumentacja techniczna do wglądu w siedzibie Zamawiającego od poniedziałku do
piątku w godz. 7:30- 15:00 w pok. nr 1
Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami:
▪

Lesław Luźny, tel 62 75-28-079, email- l.luzny@stawiszyn.pl- w sprawach
technicznych

▪

Angelika Grzelaczyk- nr tel. 62 75-28-079, email- przetargi@stawiszyn.pl- w
sprawach proceduralnych

6. Opis przygotowania oferty
Oferta powinna być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze
lub inną trwałą i czytelną techniką oraz podpisana przez osobę upoważnioną do
reprezentowania firmy na zewnątrz. Treść oferty powinna być zgodna z formularzem
ofertowym stanowiącym załącznik dla zadania. Wszelkie poprawki lub zmiany w
treści oferty muszą być parafowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.
Ofertę należy złożyć w kopercie opisanej następującą „Rozbudowa sieci
wodociągowej w miejscowości Zbiersk Cukrownia”
Wykonawca ma możliwość zadawania pytań do dnia 07.06.2019r
7. Miejsce oraz termin składania ofert
▪

Ofertę należy złożyć w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Stawiszyn, ul. Szosa
Pleszewska 3, w sekretariacie do dnia 12.06.2019 r do godz. 10.00
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▪

Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona wykonawcy bez otwierania.

▪

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12.06.2019 r o godz. 10.10

w siedzibie Urzędu

Gminy i Miasta Stawiszyn
▪

Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert.

▪

Zamawiający zastrzega sobie prawo negocjacji warunków objętych odpowiedzią
na zapytanie ofertowe poprzez zaproszenie do bezpośredniej rozmowy w
siedzibie Zamawiającego.

▪

Gmina i Miasto Stawiszyn zastrzega sobie prawo unieważnienia wyboru
Wykonawcy bez podania przyczyn

8. Warunki płatności
Formą wynagrodzenia będzie wynagrodzenie ryczałtowe. Wynagrodzenie będzie
płatne w terminie 30 dni od daty złożenia w siedzibie Zamawiającego faktury,
przelewem na konto Wykonawcy. Za datę realizacji płatności uważa się datę
wydania przez Zamawiającego polecenia przelewu pieniędzy.
9. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty,
wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.
▪

Zamawiający nie będzie oceniał ofert odrzuconych.

▪

Przy wyborze oferty najkorzystniejszej zamawiający będzie kierował się
następującymi kryteriami (ocena nastąpi w skali 1-100 pkt):

▪

Zamawiający będzie oceniał oferty według następującego kryterium:
Nr

Nazwa kryterium

Waga

1

Cena

60%

2

Gwarancja

40%

Punkty przyznawane za podane w pkt. 15.1. kryteria będą liczone według następujących
wzorów:
Wzór

Nr kryterium
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1

(Cmin/Cof) * 100 * waga
gdzie:
- Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ofert
- Cof - cena podana w ofercie
Punkty w kryterium "gwarancja" będą przyznawane w następujący sposób:

2

1. 36 miesięcy - 0pkt.
2. 37 - 39 miesiące - 4 pkt.
3. 40 - 42 miesięcy - 8 pkt
4. 43 - 45 miesięcy - 12 pkt
5. 46 - 48 miesięcy - 16 pkt
6. 49 - 51 miesięcy - 20 pkt
7. 52 - 54 miesięcy - 24 pkt
8. 55 - 57 miesięcy - 28 pkt
9. 58 - 60 miesięcy - 32 pkt
10. 61 - 63 miesięcy - 36 pkt
11. 64 - 66 miesięcy - 40 pkt

Zamawiający zastrzega, że okres gwarancji nie może być krótszy niż 36 miesięcy. W
przypadku, gdy Wykonawca w formularzu ofertowym nie określił okresu udzielonej
gwarancji Zamawiający uzna, iż Wykonawca udzieli minimalnej wymaganej
gwarancji tj. 36 miesięcy.
▪

Za najkorzystniejszą ofertę uznana zostanie ta, która w sumie uzyska najwyższą
liczbę punktów w kryteriach: cena oraz okres gwarancji.

▪

Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona
z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

▪

Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert
przedstawi taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród
tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej
cenie, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie
określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych.

10. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która w sumie uzyska
najwyższą ilość punktów.
Zastępca Burmistrza
/-/ Grzegorz Kaczmarek
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Załącznik nr 1
…………………………..
( Miejscowość i data)
Formularz oferty
Dane dotyczące Oferenta:
Imię i nazwisko/Nazwa …………………………………………………………………
Adres

………………………………………………………………….

Nr telefonu

…………………………………………………………………..

Adres e-mail

………………………………………………………………….

Nr NIP

…………………………………………………………………..

Nr REGON

……………………………………………………………………

Do
Nazwa i siedziba zamawiającego:

Gmina i Miasto Stawiszyn, ul. Szosa Pleszewska 3
62-820 Stawiszyn,

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe „Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości
Zbiersk Cukrownia” składam niniejszą ofertę:
Oferujemy cenę ………… zł netto ( słownie:………………………………………………..
zł netto) + podatek VAT, ………… zł brutto słownie:…………………………………………
zł brutto
Pozacenowe kryteria oceny ofert:
Gwarancja ............................ miesiące (ęcy)
Ja niżej podpisany oświadczam, że:
w cenie ofertowej zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia;
- zapoznaliśmy się z zapisami w zapytaniu ofertowym oraz wzorem umowy i nie wnosimy do
nich zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w nich zawarte;
-zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez
zamawiającego;
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-osobą upoważnioną do kontaktów z zamawiającym w sprawach dotyczących podpisania
umowy jest: …………………………………………………………………

Czy wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem bądź
przedsiębiorstwem1 TAK / NIE
(niepotrzebne skreślić)

małym

lub

średnim

Informacja o powstaniu u zamawiającego obowiązku podatkowego z art. 91 ust. 3a
ustawy Prawo zamówień publicznych (w przypadku, gdy nie dotyczy wpisać „nie
dotyczy”)2:
1) podać nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie
prowadzić do powstania takiego obowiązku podatkowego:
…...............................................…………..................................................................................
2) podać wartość tego towaru lub usługi bez kwoty podatku: …............………….....................
........................................................................................................................………….............……....………………
Załącznikami do niniejszej oferty są (wymienić):
1.
......................................................................................................................................................
2.
.......................................................................................................................................................
3.
.......................................................................................................................................................
Oświadczam, iż zamierzam powierzyć podwykonawcy lub podwykonawcom wykonanie
następującej części zamówienia* (wskazać część zamówienia i firmę podwykonawcy oraz jego
adres):
..................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
(*JEŻELI DOTYCZY).
..........................................................................................................
podpis i pieczęć osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy

……………………..
( imię i nazwisko/ podpis
uprawnionego przedstawiciela wykonawcy

1

2

Por. zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36). Te
informacje są wymagane wyłącznie do celów statystycznych. Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót
lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR. Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób
i którego roczny
obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR. Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi
przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43
milionów EUR.
W przypadku gdy wykonawca nie uzupełni rubryki, zamawiający uzna, iż nie dotyczy ona wykonawcy.
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