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Zapvtanie Ofertowe

GminaMińsku Mazowieckim ul. Chełmońskiego 14,05_300 Mińsk Mazowiecki zapraszado

ńożpniaproporycji cenowej na wykonanie zadania pn.:

''Rozbiórka 
budynków mieszkalnych (baraki) w miejscowości Janów

gm. MńskMazowiecki''

Opis przedmiotu Zanvtania ofertowego:

Przedmiotem postępowania ofertowego jest rozbiórka budynku mieszkalnego ptzy

ul. osiedlowa 44' w m. Janów (barak) w ilości 1 (o powierzchni - 37l m2). Poszczególne części

budynku rozdzielone są ścianami murowanymi wystającymi ponad dach. ModuĘ naleĘ rozebraó

całkowicie od fundamentów wraz innymi elementami podziemnymi aŻ do dachu włącznie. ModuĘ
przsznaczone do rozbiórki zostĄ lub są w trakcie odłączania od wszelkich mediów takich jak: prąd,

woda i kanalizacja. Części budynku przeznaczone do rozbiórki są zdewastowane i w Ąm stanie

technicznym (zawalone części ścian, sufitów i zadaszeń). Po stronie wschodniej i południowej budynku

znajdują się pozostałości komunikacji pieszej. Teren inwestycji nie posiada ogrodzenia, stąd obecnie

możliwy jest nieupoważniony dostęp na teren nieruchomości objętym zapytaniem. Przed rozpoczęciem

prac rozbiórkowych naleŻy usunąó pozostałości pokrycia z papy, rur, kabli energetycznych, i tym

podobnych elementów. w przypadku wystąpienia potrzeby zabezpieczenia budynku ptzed

niekontrolowanym zawaleniem się jakiejkolwiek jego części Wykonawca zamontuje podczas prac

rozbiórkowych na własny koszt na obiekcie specjalne klamry, rozpórki oraz inne podpory. Wszelkie

materiĄ pochodzące z rozbiórki naleŻą do Wykonawcy, dlatego w ramach zadania inwesĘcyjnego

przewiduje się, że Wykonawca zuĘlizuje całośó powstałego odpadu, a po wykonanych robotach

rozbiórkowych przekaże Zamawiającemu kartę ptzekazania odpadu. Zadaniem Wykonawcy jest także

wyrównanie terenu po rozbiórce otaz wokół budynku w pasie przynajmniej l5 m (niwelacjamającana

celu ujednolicenie płaszcryzny terenu). W razie konieczności uzupełnienia ziemi. Wykonawca na swój

koszt przewiezie materiał zasypowy złożony przez Zamawiającego w obrębie działki nr 305/6 i

odpowiednio rozłoŻy na terenie po rozbiórce.

Całośó prac powinna byó wykonana zgodnie ze sztuką budowlaną.

Wykonawc a zobow iryany j est do :

1. Przeprowadzenia wizji lokalnej terenu rozbiórki.

Ż, Zabezpieczenia i odpowiedniego oznakowania terenu rozbiórki z uwzględnieniem
bezpieczeństwa i higieny pracy w trakcie prowadzenia prac rozbiórkowych.



Zasady spo rządzenia oferty :

1. ofertę naleĘ sporądziónazałączonym wzorze oferty 
-załącznik 

nr 1

2. W przypadku udzielenia zamówienia Wykonawcy' którego oferta została wybrana jako

najkorzystniejsza, Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia umowy zgodnej ze wzorem

zamieszczonym na stronie internetowej jako załącznik nr 2, w miejscu i terminie wskazanym

przezZamavłiającego,

3. Zaproponowana cena w ofercie jest ceną ryczałtową za wykonanie całego zamówienia oraz

obejmuje wszystkie koszty związane zrealizacjąww. robót, w tym ryzyko Wykonawcy z

t}łułu oszacowania wszelkich kosŻów zvłiązanych z realizacją przedmiotu umowy' a takŻe

oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieó wpływ na koszty

wynagrodze nia ry czakowego okeś lone go w umowie.

Inne wymagania:

1. Zamawiający zasttzega sobie prawo do wzywania Wykonawców w celu uzupełnień

dokumentów w przypadku ofert wadliwych i/lub niekompletnych.

Ż. W przypadku, gdy Wykonawca' ktÓrego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza będzie

uchylał się od zavłarcia umowy Zamawiający może wybraó ofertę najkorzystniejsą spośród

pozostałych ofert, bez przeprowadzenia iclr ponownej oceny' chyba, Że zachodzi przesłanka

unieważnienia postępowania.

3. Zamawiający zasttzegasobie możliwośó unieważnienia postępowania w sprawie Zapytania

ofertowego.

Termin rwiązania ofertą: 30 dni. Bieg terminuzwiązania ofertą rczpoczyna się wraz z upływem

terminu składania ofert, licząc od dnia składania ofeń włącznie.

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 18 grudnia 20ŻŻ toku

Kryterium oceny ofert: cena 1007o

Termin i miejsce składania ofert: 27.l0.Żo22 r. do godz. 09:00, ofertę należy przesłać listem

poleconym na adres: IJtząd Gminy Mińsk Mazowiecki ul. Chełmońskiego 14' 05-300 Mińsk

Mazowiecki z opisem: orRozbiórka budynków mieszkalnych (baraki) w miejscowości Janów

gm. Mińsk Mazowiecki''o lub na adres e-mail: gmina@.minskrnazowiecki.pl. ewentualnie

faxem na nr. (25) 756 25 50.

osobq upoważnionq do kontaktów lub udzieląnia wszelkich wyja'śnień jest Tomasz Małkowski

Zastępca Kierownika GZGKw Mińsku Mazowieckim, tel. 795 470 068

zap.w


