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ZAPYTANIE OT'ERTOWE

na wykonanie zadaniapn.: ,,Rozbiórka budynków mieszkalnych (baraki) w miejscowości

Janów gm. Mińsk Mazowiecki''.
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Rozdzial l. Zamaw iaj ący
Nazwa Zamawiającego: Gmina Mińsk Mazowiecki
REGON: 711582747
NIP: 8222146576
Adres: ul. J. Chełmońskiego 14

05-300 Mińsk Mazowiecki
Strona internetowa: www.bip.minskmazowiecki.pl
tel./fax. 25 75625 00
e-mail: inwestlicje@minskmazowiecki.pl
Postępowanie prowadzone jest na podstawie Regulaminu udzielania przez Gminę
Mińsk Mazowiecki zamówień, których wańość nie przekracza 130 000 zł,
wprowadzonego Zarządzeniem nr 6312022 Wójta Gminy Mińsk Mazowieckiz dnia}O
czerwca2022 roku.

Rozdzial 2. opis pnedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem postępowania ofertowego jest rozbiórka budynku mieszkalnego przy

ul. osiedlowa 48 w m. Janów (barak) w ilości 1 (o powierzchni - 436 m2)
Poszczególne części budynku rczdzielone są ścianami murowanymi wystającymi ponad
dach. Moduły na|eŻy rozebrać całkowicie od fundamentów wraz innymi elementami
podziemnymi uz' do dachu włącznie. Moduły przeznaczone do rozbiórki zostały lub są w
trakcie odłączania od wszelkich mediów takich jak: prąd, woda i kana|izaĄa. Części
budynku przeznaczone do rozbiórki są zdewastowane i w zŁym 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 naIeŻy usunąó
pozostałości pokrycia zPaPY, rur, kabli energetycznych, i tym podobnych elementów. W
przypadku wystąpienia potrzeby zabezpieczenia budynku przed niekontrolowanym
zawaleniem się jakiejkolwiek jego części Wykonawca zamontuje podczas prac
rozbiórkowych na własny koszt na obiekcie specjalne klamry, rozpórki oraz inne
podpory. Wszelkie materiały pochodzące z rozbiórki naleŻą do Wykonawcy' dlatego w
ramach zadania inwestycyjnego przewiduje się, Że Wykonawca zuty|izuje całośó
powstałego odpadu, a po wykonanych robotach rozbiórkowych przekaże
Zamawiającemu kartę ptzekazania odpadu. Zadaniem Wykonawcy jest takŻe
wyrównanie terenu po rozbiórce oraz wokół budynku w pasie przynajmniej 15 m
(niwelacja mająca na celu ujednolicenie płaszczyzny terenu). W razie konieczności
uzupełnienia zieml Wykonawca na swój koszt przewiezie materiał zasypowy złoŻony
pruez Zamawiającego w obrębie działki nr 30516 i odpowiednio rozłoŻy na terenie po
rozbiórce. Całośó prac powinna byó wykonana zgodnie ze sńlkąbudowlaną.

2. Wykonawca zobowiryany jest dol
1) Przeprowadzeniawizji lokalnej terenu rozbiórki.
2) Zabezpieczenia i odpowiedniego oznakowania terenu rozbiórki zuwzględnieniem

bezpieczeftstwa i higieny pracy w trakcie prowadzeni a prac rozbiórkowych.

Rozdział 3. Zasady sporządzenia oferĘ
1. oferta powinna zostać sporządzona na Formularzu ofertowym' stanowiącym Załącznik

Nr 1 do Zapytaniaofertowego.
2. ofertapowinna zostal sporządzona w formie pisemnej lub elektronicznej.
3. Zaptoponowana cena w ofercie jest ceną ryczaltową na wykonanie całego zamówienia

oraz obejmuje wszystkie koszty związane z wykonaniem zadania, określorLego ptzez
Zamawiające go w Zapytaniu ofertowym.
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4. Wszystkie wydatki poniesione w skutek realizacji przedmiotu zapytania ofertowego \eżą
po stronie oferenta w tym zakup, dostawa i montaż wszystkich materiałów i lłządzeń
niezbędnychptzyrealizacjiprzedmiotuzamówienia.

Rozdział 4. Warunki odtzucenia ofeĘ/ wykluczenia Wykonawcy
1. Oferta podlega odrzuceniu gdy:

1) jej treśó nie odpowiada treści Zapytaniaofertowego,
2) została złożona przez podmiot, który:
a) nie spełnia warunków udziału w postępowaniu określonych w niniejszym Zapytaniu

ofertowym;
b) został wykluczony zudziałv w postępowaniu,
3) zostałazłoŻonapo terminie (tj. data i godzina) określonym w Zapytaniu ofertowym;
4) Wykonawca nie wyt aził zgody, na ptzedŁuŻenie terminu zwięania ofertą.

2. Zanawiający wyklucza z postępowania Wykonawcę, który nie spełnia warunków w
zakresie art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 t. o szczególnych tozvłiryaniach w
zakresie ptzeciwdziaŁania wspierania agresji na Ukrainę oraz słuzących ochronie
bezpieczeństwa narodowego lub nie ńoŻył wraz z ofertą ważnie podpisanego
oświadczenia w tym zakresie, stanowiącego Załącznik Nr 4 do Zapytania ofertowego.

Rozdzial 5. Termin rwiązania ofertą
Wykonawca pozostaje związaty oferta pruez okres 30 dni. Bieg terminu zwiryania ofertą
tozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert, licząc od dnia składania ofert
włącznie.

Rozdzial 6. Termin wykonania przedmiotu zamówienia

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 30 grudnia 202Ż toku

Rozdział 7. Kryterium oceny ofeń
100 % cena.

Rozdział 8. Warunki platności:
1. Faktura za wykonanie przedmiotu umowy będzie wystawiona przez Wykonawcę po

protokolarnym odbiorze wykonanych robót (bez uwag).
2, Zapłata faktury Wykonawcy nastąpi przelewem na konto Wykonawcy podane na

fakturze, w terminie 2l dni od dostarczenia faktury do siedziby Zamawiającego.
3. Fakturę za wykonanie przedmiotu zamówienia naleŻy wystawió zgodnie z poniŻszą

formułą:
Nabywca: Gmina Mińsk Mazowiecki ul. Chełmońskiego 14, 05-300 Mińsk
Mazowiecki, NIP:8222 14657 6
odbiorca: Uruąd Gminy Mińsk Mazowiecki ul. Chełmońskiego 14' 05-300 Mińsk
Mazowiecki

Rozdzial 9. Informacje o formalnoŚciach' jakie zostaną dopełnione po wyborze oferĘ w
celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

1. Umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostaÓ zawarta po upływie terminu
związania ofertą, jeŻeli Zanawiający ptzekaŻe wykonawcom informację o wyborze
oferty ptzed upływem terminu związania ofertą, a Wykonawca vłytazi zgodę na
zawatcie umowy na warunkach określonyohw złoŻonej ofercie.

Rozdział 10. Inne wymagania
l. Zamawiający zasttzega sobie prawo do wzywania Wykonawców w celu uzupełnienia

dokumentów w przypadku ofert niekompletnych.
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2. w przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta zostaŁa wybrana jako
najkorzystniejsza, będzie uchylał się od zawarcia umowy Zamawiający może wybraó
ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bezprzeptowadzenia ich ponownej
oceny' chyba, Że zachodzi przesłanka uniewaznienia postępowania.

3. Zamawiający zasttzega mozliwośó:
1) zmiany treści zapytaniaofertowego ptzedupływem terminu składania ofert,
2) zakończenia postępowaniabez wyboru Żadnej z ofert,
3) odwołania postępowanianajpóźniej w dzień poptzedzający termin składania ofert,
4) niewaznienia postępowania jeśli cena oferty najkorzystniejszej przel<roczy kwotę,

którą Zamawiający może ptzeznaczyÓ na sfinansowanie zamówienia lub
wystąpiła istotna zmiana okoliczności powoduj ąca, iŻ rcaLizacja zamówienia nie
|eĘ w interesie Zanawiającego' czego nie można było przewidzieÓ w chwili
wszczynania postępowania. w powyzszych przypadkach, Wykonawcy nie
przysługuje w stosunku do Zanawiającego Żadne roszczenie odszkodowawcze.

4. ZanawiĄący:
l) nie dopuszcza składania ofert wariantowych,
2) nie przewidujerczliczenia w walutach obcych,
3) nie przewiduje zwrotu kosztów vdziałuw postępowaniu.

5. Zamawiający poprawia w ofercie (niezwłocznie zavłiadamiając o tym wykonawcę,
którego oferta została poprawiona) :

1) oczywiste omyłki pisarskie
2) oczywiste omyłki rachunkowe, z lwzględnieniem konsekwencji rachuŃowych

dokonanych poprawek
3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z opisem przedmiotu zamówienia,

niepowodujące istotnych zmian w treści oferty

Rozdział 11. Termin i miejsce składania ofert
1. oferty naIeŻy składaó do dnia 12.12.202Ż do eodz, t0,00o w formie pisemnej:
1) przesyłką pocztową/kurierską na adres: Gmina Mińsk Mazowiecki, ul. Józefa

Chełmońskiego 14, 05-300 Mińsk Mazowiecki,
2) osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Mińsk Mazowiecki - pok. 102
3) lub w formie elektronicznej na adres e-mail: gmina@.minskmazowiecki.pl
2. o zachowaniu terminu złoŻenia oferty decyduje data wpływu oferty do Urzędu Gminy

Mińsk Mazowiecki. oferta ottzymana ptzez Zanawiającego po upływie terminu
składania ofert zostanie odrzucona i nie będzie podlegała ocenie. Wykonawca moŻe
złoŻyó tylko jedną ofertę. Wykonawca moŻe ptzed upływem terminu do składania
ofert, zmienić lub wycofaó ofertę.

3. W toku badania i oceny ofort zamawiający może Żądać: od wykonawców wyjaśnień
dotyczących treści złoŻonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między
zamawiaj ącym a wykonawcą ne go cj acj i doty czący ch złoŻonej o ferty.
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