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Mińsk Mazowiecki, dnia 01.04.2019 r.

RI.271.3.19.2019
II ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Gmina Mińsk Mazowiecki ul. Chełmońskiego 14, 05-300 Mińsk Mazowiecki zaprasza do
złożenia oferty cenowej na wykonanie zadania pn.: „Zakup i montaż piłkochwytów
miejscowości

boiska w

Brzozę"

1. Przedmiot zamówienia
Przedmiotem postępowania ofertowego jest zakup, dostawa oraz montaż piłkochwytów
boiska do piłki nożnej, zlokalizowanego na działce o nr ewidencyjnym 502/1 w miejscowości
Brzóze, z dołączeniem od strony północnej do istniejących piłkochwytów.

Zakres robót wskazany do wykonania w ramach zapytania ofertowego polega:
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Na zakupie i dostawie wraz z montażem piłkochwytów wokół płyty boiska od strony
północnej oraz zachodniej o wysokości 6,0 m i długości L= 73,0 m, z włókna
polipropylenowego o grubości splotu min. 5 mm o wymiarze oczka 10x10 cm.
Siatka będzie przymocowana do słupków stalowych o wysokości 6 m, za pomocą lin
naciągowych.
Kolor elementów ogrodzenia ciemnozielony.
Słupki średnicy 76 mm oraz poprzeczki i stężenia 60 mm powinny być stalowe i
malowane proszkowo w kolorze ciemnozielonym- jak siatki (mogą być powlekane).
Słupki należy osadzić w fundamencie.
Wszystkie łączenia elementów ogrodzenia wykonać jako spawane. Spoiny należy
odpowiednio zabezpieczyć przed korozją i pomalować zgodnie z kolorem słupków.
Montaż siatki do linek naciągowych- zgodnie z technologią producenta siatki.
Należy zwrócić szczególną uwagę na istniejące uzbrojenie terenu w postaci instalacji
kolektorów pomp ciepła.

Przed złożeniem oferty na wykonanie przedmiotu zapytania ofertowego zaleca 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 17 maja 2019 r.

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

Zaproponowana cena w ofercie jest ceną ryczałtową na wykonanie całego zamówienia oraz
obejmuje wszystkie koszty związane z wykonaniem zadania, określonego przez
Zamawiającego w Zapytaniu ofertowym.
Wszystkie wydatki poniesione w skutek realizacji przedmiotu zapytania ofertowego leżą po
stronie Oferenta.

4. Gwarancja:

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi za wady wykonania przedmiotu umowy
na okres 36 miesięcy od dnia podpisania (bez uwag) protokołu odbioru końcowego.
2. 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. Inne wymagania:
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wzywania Wykonawców w celu uzupełnień
dokumentów w przypadku ofert wadliwych i/lub niekompletnych.
2. 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.
6. Warunki płatności:
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 14 dni od dostarczenia faktury do siedziby Zamawiającego.

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

8. Kryterium oceny ofert: 100% cena
9. Termin i miejsce składania ofert:
Do 05 kwietnia 2019r. do godz. 10.00, Urząd Gminy Mińsk mazowiecki, sekretariat pok.
102, fax. 25 756 25 50 lub na adres Emil: inwestycjefgiminskmazowiecki.pl

10. Załączniki do zapytania ofertowego:
1.
2.
3.
4.
5.

Wzór oferty
Wzór umowy
Oświadczenie o spełnianiu warunków w postępowaniu
Kopia części dokumentacji projektowej pod nazwą Zagospodarowanie terenu
Kopia części dokumentacji projektowej pod nazwą Szczegóły ogrodzenia

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

