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RI.271.3.45.2017 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY 

Gmina Mińsk Mazowiecki ul. Chełmońskiego 14, 05-300 Mińsk Mazowiecki zaprasza do 
złożenia oferty cenowej na wykonanie zadania pn.: „Wykonanie oświetlenia boiska do piłki 
nożnej w miejscowości Brzozę*' 

1. Przedmiot zamówienia 

Przedmiotem postępowania ofertowego jest wykonanie 11 etapu prac związanych z budową 
boiska do piłki nożnej w miejscowości Brzóze, zlokałizowanego na działce o nr 
ewidencyjnym 502/ł w miejscowości Brzóze, polegającego na budowie oświetlenia 
kompleksu boisk sportowych przy Szkole Podstawowej poprzez budowę słupów 
oświetłeniowych zasiłanych łiniąkabłowąz istniejącej instalacji Szkoły. 

Zakres robót wskazany do wykonania w ramach zapytania ofertowego polega na wykonaniu 
poniższych robót budowlanych: 

1. Wykopanie rowów dla kabli w sposób mechaniczny 
2. Linię kablową należy układać w rowie kablowym na głębokości 0,7m na podsypce z 

piasku, 15-centymetrową warstwą gruntu i fołią kablową o grubości 0,5mm 
3. Rowy kablowe należy zasypać gruntem rodzimym 
4. Kable należy zaopatrzyć w trwałe oznaczniki kabłowe w odstępach nie większych niż 

lOm oraz w miejscach załomu i przy słupach 
5. Linie kablowe należy wykonać zgodnie z przepisami normy N SEP-E-004 
6. Przed zasypaniem rowów kablowych należy wykonać inwentaryzację powykonawczą 

przez uprawnionąjednostkę wykonawstwa geodezyjnego 
7. Montaż i stawianie słupów stalowych o wysokości lOm na fundamentach betonowych 

prefabrykowanych 
8. Do oświetlenia boiska piłki nożnej należy zainstalować na słupach po trzy projektory 

z lampami metalohalogenkowymi 400W, które należy umieścić na głowicach 
zezwalających na regulację w azymucie i koncie podniesienia 

9. We wnętrzach słupów należy zainstalować złącza słupowe typu „NTB-3", z których 
należy zasilić każdą oprawę przewodem Y D Y 3*2,5mm^ wciągniętym do słupa 

10. Do oświetlenia boiska do siatkówki i koszykówki należy zainstalować na słupach po 
dwie oprawy na głowicach regulacyjnych, a na wierzchołku słupów zainstalować 
głowice dostosowane do montażu pięciu projektorów 



11. Należy sprawdzić masę zastosowanych opraw i głowic, dopuszczalne obciążenie słupa 
oraz uzyskać certyfikat producenta słupa 

12. Dła zasilania obwodów oświetlenia boisk sportowych należy wykonać wewnętrzną 
linię zasilającą przewodem Y D Y 5*6mm^ wyprowadzoną z istniejącej tablicy 
rozdzielczej „TS" w budynku Sali gimnastycznej do projektowanej tablicy 
rozdzielczej „TO" 

13. W tablicy rozdzielczej „TS" należy zainstalować zabezpieczenia nadmiarowo 
prądowe 

14. Linię należy wykonać w listwie instalacyjnej prowadzonej pod sufitem korytarza 
15. Przy wejściu do Sali gimnastycznej od strony boiska należy zainstalować tablicę 

rozdzielczą ;T0" 
16. Należy zainstalować w tablicy rozdzielczej „TO" wyłącznik ochronny o wyłączałnym 

prądzie upływu la~0,03 A 
17. Po wykonaniu instalacji odbiorczych i ochronnych należy przeprowadzić badania i 

pomiary sprawdzające skuteczność ochrony przeciwpożarowej 
18. Dla ochrony linii zasilających i instalacji odbiorczej przed skutkami przepięć 

atmosferycznych i łączeniowych w tablicy rozdzielczej „TO" zainstalować 
dwustopniowe ograniczniki przepięć 

19. Dla ochrony odgromowej słupy należy wyposażyć w zewnętrzne zaciski uziemiające 
20. Wzdłuż linii kabłowej ( w odległości za najmniej O,Im od linii kablowej) wykonać 

uziom powierzchniowy i połączyć z zaciskami ochronnymi słupów 
21. Linię kablową oświetlenia boisk sportowych należy wykonać zgodnie z 

obowiązującymi przepisami i normami 
22. Należy stosować materiały, urządzenia i wyroby posiadające odpowiednie atesty, 

certyfikaty i świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie 
23. Przed przyłączeniem Do sieci dystrybucyjnej i oddaniem budynku zaplecza 

kompleksu sportowego oraz linii kablowej oświetlenia boisk sportowych do 
eksploatacji instalacja elektryczna odbiorcza i ochronna powinna zostać poddana 
oględzinom, pomiarom i próbom, zgodnie z wymaganiami podanymi w normie PN-
E N 60363-6-61 w celu sprawdzenia, czy została wykonana zgodnie z wymaganiami 
odpowiednich przepisów 

24. Należy wykonać badania ciągłości połączeń przewodów ochronnych, pomiary 
rezystancji izolacji, badanie skuteczności ochrony przez samoczynne wyłączanie 
zasilania w instalacji z wyłącznikami różnicowoprądowymi 

25. Należy wykonać pełną obsługę geodezyjną (inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza), 

wytyczenia 

Pomocniczo załączono przedmiar, który nie jest jednak dokumentem wiążącym dla stron 
umowy ryczałtowej. 



Przed złożeniem oferty na wykonanie przedmiotu zapytania ofertowego załeca się dokonanie 
oględzin terenu wraz z dokonaniem stosownych pomiarów, tak by zawarto w cenie oferty 
wszystkie koszty za prace niezbędne do wykonania przedmiotu zapytania ofertowego. 

2. Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 20 grudnia 2017r. 

3. Zasady sporządzenia oferty: 

Oferta powinna zostać sporządzona na Wzorze oferty, stanowiącym Załącznik nr 1 do 
Zapytania ofertowego oraz powinna przedstawiać oferowaną cenę netto, cenę brutto 
wykonania przedmiotu zamówienia. 

Oferta musi zawierać: 

a) Formularz oferty, 

b) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

c) Kosztorys ofertowy sporządzony na podstawie załączonego przedmiaru 
d) Pełnomocnictwa (jeżeli dotyczy). 

Zaproponowana cena w ofercie jest ceną ryczałtową na wykonanie całego zamówienia oraz 

obejmuje wszystkie koszty związane z wykonaniem oświetlenia kompleksu boisk, określonej 

przez Zamawiającego w Zapytaniu ofertowym. 

Wszystkie wydatki poniesione w skutek realizacji przedmiotu zapytania ofertowego leżą po 

stronie Oferenta. 

4. Gwarancja: 

- wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi za wady wykonania przedmiotu umowy na 
okres 36 miesięcy od dnia podpisania (bez uwag) protokołu odbioru końcowego. 

- w okresie rękojmi Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad i usterek w 
terminie 7 dni licząc od daty pisemnego (forma listu, e-maila lub fax-u) powiadomienia przez 
Zamawiającego. 

5. Wymagania w stosunku do wykonawcy: 

a) Posiadanie niezbędnej wiedzy oraz doświadczenia do wykonywania robót 
budowlanych będących przedmiotem zamówienia 



b] Dysponowanie osobą/osobami posiadającą(-cymi) odpowiednie kwalifikacje do 

realizacji przedmiotu zamówienia, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu 

zamówienia tj. co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia do kierowania 

robotami budowlanymi o specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 

elektrycznych i elektroenergetycznych (lub posiadająca odpowiadające (równoważne) 

uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących 

przepisów). 

c) Posiadanie wiedzy i doświadczenia 

Na potwierdzenie powyższego Zamawiający wymaga przedłożenia do Oferty Wykonawcy 
stosownego oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, stanowiącego zal. 
nr 3 do Zapytania ofertowego wraz z przedłożenie kopii aktualnych uprawnień oraz 
zaświadczeń z odpowiedniej izby zawodowej osób biorących udział w realizacji 
zamówienia. 

6. Inne wymagania: 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do wzywania Wykonawców w cełu uzupełnień 
dokumentów w przypadku ofert wadliwych i/łub niekompletnych. W przypadku, gdy 
Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza będzie uchylał się od 
zawarcia umowy Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych 
ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba, że zachodzi przesłanka unieważnienia 
postępowania. 

7. Warunki płatności: 

- faktura za wykonanie przedmiotu umowy będzie wystawiona przez Wykonawcę po 
protokolarnym odbiorze wykonanych robót (bez uwag). 
- zapłata faktury Wykonawcy nastąpi przelewem na konto Wykonawcy podane na fakturze, w 
terminie 14 dni od dostarczenia faktury do siedziby Zamawiającego. 

8. Termin związania ofertą: 

30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania 
ofert, licząc od dnia składania ofert włącznie. 

9. Kryterium oceny ofert: 100% cena 



10. Termin i miejsce składania ofert: 

27.10.2017r. do godz. 10.00, Urząd Gminy Mińsk mazowiecki, sekretariat pok. 102, fax. 
25 756 25 50 lub na adres Emil: inwestvcje@minskmazowiecki.pl 

11. Załączniki do zapytania ofertowego: 

1. Wzór oferty 
2. Wzór umowy 
3. Oświadczenie o spełnianiu warunków w postępowaniu 
4. Przedmiar robót 
5. Kopia części dokumentacji projektowej pod nazwą Plan linii kabłowej oświetlenia 

boisk sportowych 
6. Kopia części dokumentacji projektowej pod nazwą Schemat ideowy zasilania 

oświetlenia boisk sportowych 

Osobami upoważnionymi do kontaktów lub udzielania wszelkich wyjaśnień jest Patrycja 
Lipińska- młodszy referent ds. inwestycyjnych Tel. (25) 756 25 23 
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