Lipnik 10.04.2017

Zapytanie ofertowe Nr 3/ 2017
Dotyczy:
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Gołębiów i Kurów
Niniejsze postępowanie Zamawiający prowadzi z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy
z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z poźn. zm.)
I.

Nazwa i adres zamawiającego:

Gmina Lipnik
27-540 Lipnik 20
www.bip.lipnik.pl
inwestycje@lipnik.pl
na podstawie art. 4 pkt. 8 Ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z poźn. zm), zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na:

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Gołębiów i Kurów
W zakres zamówienia wchodzą następujące zadania:
1. Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PVC 200mm
przez działki nr ew. 153/1, 153/2 i 154 w miejscowości Gołębiów gm. Lipnik.
2. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kurów
II.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1.Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PVC 200mm Kanały
grawitacyjne wykonane z rur PVC SN8 Ø 200 x 5,9 mm o długości 44,5m, Studzienki kanalizacyjne –
2szt. Ø 400mm oraz włączenie rury PVC Ø200 do istniejącej betonowej pompowni.
2. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kurów
Kanał ciśnieniowy średnicy 50 mm długości 420 m.
Pompownie ścieków ciśnieniowych w ilości 2 sztuk.
Studnia rozprężna ilość 1 szt.

Szczegółowy zakres robót zawiera przedmiar robót i dokumentacja techniczna do każdego
zadania oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót.
Ilekroć w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej, przedmiarze robót lub kosztorysie
„ślepym” wskazano markę lub pochodzenie produktu lub urządzenia, należy przyjąć, że za każdą
nazwą jest umieszczone słowo „lub równoważne”, tzn. że wbudowane materiały, urządzenia itp.
będą posiadały (charakteryzowały się) wszystkimi parametrami nie gorszymi niż opisane w w/w
dokumentach. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne jest obowiązany
wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania
określone przez Zamawiającego.
III.

Wymagania dodatkowe Zamawiającego :

1. Przygotowanie przez Wykonawcę, przed przystąpieniem do realizacji przedmiotu
zamówienia, szczegółowego harmonogramu pracy do akceptacji.

2. Do oferty należy dołączyć:

2.1 Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia,
posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania
takich uprawnień.
Kierownik budowy musi posiadać uprawnienia budowlane w zakresie kierowania robotami
budowlanymi , wodno kanalizacyjnymi przynależeć do Regionalnej Izby Inżynierów
Budownictwa. (ustawa z dnia 07.lipca 1994r. Prawo budowlane - z późn. zmianami) Warunek
zostanie spełniony, jeżeli wykonawca w wykazie osób wskaże na stanowisko kierownika
budowy osobę posiadającą ww. uprawnienia wraz z oświadczeniem o posiadaniu przez tę
osobę uprawnień i przynależność do Regionalnej Izby Inżynierów Budownictwa Zamawiający
dokona oceny spełniania niniejszego warunku na postawie informacji zawartych w złożonych
dokumentach spełnia / nie spełnia.

IV.

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 15.07. 2017 r.
V.
OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Oferent zobowiązany jest przedstawić ofertę na formularzu oferty cenowej stanowiącej
Załącznik Nr 1 do niniejszego zapytania, z podaniem wartości, w rozbiciu na kwotę netto,
brutto i VAT.
2. Oferta musi być podpisana przez osobę/osoby uprawnione do składania
cywilnoprawnych oświadczeń woli ze skutkiem zaciągnięcia zobowiązań w imieniu
wykonawcy.
3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
VI.
MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
1. Oferta powinna być dostarczona w terminie do dnia 20.04.2017 r. do Urząd Gminy w
Lipniku, 27-540 Lipnik pok. nr 19. sekretariat do godziny 15.00 za pośrednictwem (do
wyboru):
 poczty/kuriera
 elektronicznie - faxem na adres Zamawiającego lub e-mailem na adres:
inwestycje@lipnik.pl
 osobiście na adres Zamawiającego (liczy się data wpływu do Urzędu)
W przypadku przesłania oferty osobiście bądź pocztą/kurierem należy dostarczyć ją
w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach
Gołębiów i Kurów ”.
2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
3. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoja ofertę.
4. W trakcie badań i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień
dotyczących treści złożonych ofert.
VII.
OCENA OFERT
Przy wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający będzie kierował się niżej podanymi
kryteriami i ich wagami:

Lp.

Kryterium

Waga kryterium

1.

Cena

95% = 95 pkt

2.

Gwarancja ( nie mniej niż 3 lata)

5% = 5 pkt

1.Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania określone w powyższych
kryteriach otrzyma maksymalną liczbę punktów. Pozostałym wykonawcom,
wypełniającym wymagania kryterialne przypisana zostanie odpowiednio mniejsza
liczba punktów. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty.
2.Zastosowane wzory do obliczenia punktów:
C = C min. / C bad. x 95 %

Gdzie
C

– ilość punktów oferty badanej w kryterium cena

C min

- najniższa

C bad

-

cena z ważnych ofert

cena oferty badanej

1% = 1 pkt
Kryterium gwarancja:
3 lata – 3 pkt
Za każdy kolejny 1 rok powyżej 3 lat – 1 pkt, nie więcej jednak niż 5 pkt..
3. Wynik – oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ( maksymalna liczba
przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryteria ) zostanie uznana za
najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością
uzyskanych punktów. Realizację zamówienia zostanie powierzone wykonawcy,
którego oferta uzyskała najwyższą ilość punktów.

VIII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
1. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów
pośrednictwem poczty lub poczty elektronicznej.

za

2. Termin związania ofertą: 30 dni.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do anulowania/zamknięcia postępowania
i nie udzielenia zamówienia, a Oferentom nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia.
IX.
DODATKOWE INFORMACJE
Dodatkowych informacji udzielają:
1. w sprawach technicznych: Pan Arkadiusz Kowalczyk
2. w sprawach dot. udzielenia zamówienia: Pan Rafał Smoliński
X.
ZAŁĄCZNIKI
Zał. Nr 1 – Formularz oferty cenowej.
Zał. Nr 2 – dokumentacja techniczna budowy kanalizacji w Gołębiowie
Zał. Nr 2 – dokumentacja techniczna budowy kanalizacji w Kurowie
Wszystkie materiały dotyczące przetargu dostępne są na stronie www.lipnik.pl oraz
www.bip.lipnik.pl
Złożenie oferty jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych
osobowych, zaś w przypadku wyboru danej oferty obejmuje także wyrażenie zgody na
opublikowanie danych osobowych (imienia i nazwiska lub nazwy firmy oraz jej siedziby) na
stronie internetowej Gminy Lipnik oraz na tablicy ogłoszeń.

Z up. Wójta
Kazimiera Konecka
Zastępca Wójta

