Gmina Mińsk Mazowiecki
ul. Chełmońskiego 14
05-300 Mińsk Mazowiecki

NIP 8222146576

Mińsk Mazowiecki, dnia 19.08.2019 r.

RI.271.3.45.2019

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Gmina Mińsk Mazowiecki ul. Chełmońskiego 14, 05-300 Mińsk Mazowiecki zaprasza do
złożenia oferty cenowe] na wykonanie zadania pn.: „Budowa

boiska przy Szkole

Podstawowej w Brzózem"

I.

Przedmiot zamówienia

1. Przedmiotem postępowania ofertowego jest budowa boiska do piłki nożnej na działce o nr
ewid.
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bezwymiarowe o nawierzchni trawiastej. W ramach zamówienia Wykonawca

będzie

zobowiązany do wykonania następującego zakresu:
1) Boisko do gry w piłkę nożną- o wymiarach poła gry 40,0 x 20,0 m, o nawierzchni z
trawy naturalnej, wybiegi- 2,0 m wzdłuż linii bocznych i 1,5 m za liniami
bramkowymi- nawierzchnia również z trawy naturalnej (wymiar całkowity 44,0 x 23,0
m). Całkowita powierzchnia 1012,0 m2. Boisko wyposażone będzie w dwie bramki
(wraz z siatkami) o wymiarach 5,0 x 2,0 m, zamontowane zgodnie z załączonym
przedmiarem. Nawierzchnię boiska należy wyprofilować ze spadkiem podłużnym
0,5% oraz poprzecznym jednostronnym 0,5%- zgodnie z rysunkiem nr 1.
2) Projekt zakłada rekultywację warstwy nośnej tj. odtworzenie darni na terenie
przeznaczonym pod płytę boiska. Warstwa nośna, zadamiona, wymaga odspojenia i
usunięeia darni oraz innych zanieczyszczeń typu: kamienie, gruz i korzenie. Po
dokonaniu odspojenia i wywiezienia darni należy teren wyrównać powierzchniowo i
dopiero na wyrównany teren konieczne jest nawiezienie gruntu wegetatywnego
grubości 20 cm, na który należy posiać nową trawę. Łączna ilość przeznaczona do
odspojenia terenu płyty boiska i stref bocznych to 1012 m2.

3) Konstrukcję nawierzchni należy wykonać zgodnie z załączonym rysunkiem nr 1 przekrój przez boisko.
4) W ramach zadania należy wykonać utwardzenie ternu (33,5 m2) pomiędzy boiskami o
nawierzchni z betonowej kostki brukowej gr. 6 cm na podsypce cementowopiaskowej 1:4 o gr. 3 cm. Podbudowę o grubości po zagęszczeniu 15 cm należy
wykonać z kruszywa naturalnego frakcji 0-63 mm. Należy wykonać obrzeża betonowe
chodnika o wymiarach 8x30 cm na podsypce cementowo- piaskowej (zgodnie z
załączonym rysunkiem nr 1 - przekrój przez boisko).
5) Po wykonanych robotach należy uzupełnić gruntem rodzimym nierówności wzdłuż
chodników i obsiać trawą.

2.

Do wykonania nawierzchni boiska należy zastosować specjalne mieszanki traw
przeznaczonych dla boisk sportowych do intensywnego użytkowania, charakteryzujących
się bardzo dużą odpornością na działania czynników mechanicznych takich jak
zgniatanie, ścieranie, zrywanie itp.

3.

Dla zapewnienia dobrego wzrostu i kondycji roślin należy dokonać wysiania nawozów.

4.

Wykonawca wykona tymczasowe wygrodzenie terenu przed osobami postronnymi, aby
nie doszło do zniszczenia wykonanych prac na okres wzrostu trawy.

5.

Ziemia do trawników musi być przygotowana w taki sposób, aby zniszczyć ewentualne
nasiona chwastów.
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zobowiązany jest do ich usunięcia na własny koszt w ramach zadania.
7.

8.

Przed przekazaniem obiektu Wykonawca przeprowadzi poniższe zabiegi pielęgnacyjne:
•

Koszenie- należy wykonać je na wysokość trawy 3 do 4 cm,

•

Podlewanie- dostosowane do potrzeb, zasilanie w wodę w okresie wzrostu trawy,

•

Nawożenie-jednokrotne, nawozem azotowym. Stosować dawkę 2 kg na 100 m2.

Wykonawca zgłosi gotowość do odbioru końcowego w momencie, gdy większość liści
traw osiągnie 7-10 cm (ok. 3-5 tyg. od wschodu nasion).

9.

Szczegółowy zakres robót opisany został w Przedmiarze robót - załącznik nr 4,
stanowiącego podstawę do kalkulacji ceny ofertowej.

10. 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.

11. Roboty budowlane należy prowadzić ze szezególną ostrożnością z uwagi na istniejące
uzbrojenie terenu w postaci instalacji kolektorów pomp eiepła.

II.

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.
III.

Zasady sporządzania oferty:

1. 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.
2. 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.
3. Wszystkie wydatki poniesione w skutek realizacji przedmiotu zapytania ofertowego
leżą po stronie Oferenta.

IV.
a)

Wymagania w stosunku do Wykonawcy:
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robót

budowlanych będących przedmiotem zamówienia.
Warunek zostanie spełniony jeśli Wykonawca udokumentuje należyte wykonanie w
okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składani ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy- to w tym okresie, wykonanie minimum 1
roboty budowlanej polegającej na budowie boiska do piłki nożnej o nawierzchni
naturalnej o wartości minimum 35 000,00 zł brutto.
Zamawiający

uzna

warunek

za
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na

podstawie

analizy

złożonego

oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 3) oraz

załączonych dowodów, określających czy roboty te zostały wykonane w sposób
należyty oraz wskazujących,

czy zostały prawidłowo

ukończone, przy czym

dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez
podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z
uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie
uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty,
b)
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postępowaniu, stanowiącego załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego.

V.

Inne wymagania:

1.

Zamawiający

zastrzega sobie prawo do wzywania

Wykonawców w celu

uzupełnień dokumentów w przypadku ofert wadliwych i/lub niekompletnych.
2.
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najkorzystniejsza będzie uchylał się od zawarcia umowy Zamawiający może
wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia
ich ponownej oceny, chyba, że zachodzi przesłanka unieważnienia postępowania.
3.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania w sprawie
Zapytania ofertowego.

4.

Oferta podlega odrzuceniu gdy:
a. jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego
b. zawiera błędy w obliczeniu ceny lub kosztu
c. została złożona po terminie określonym w zapytaniu ofertowym
d. wykonawca nie wyraził zgody, na przedłużenie terminu związania ofertą.

VI.

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 25 października 2019 r.
(termin uwzględnia wzrost trawy na wys. 7-10 cm (ok. 3-5 tyg. od wschodu
nasion)).

VII.

Warunki płatności:

1.

Faktura za wykonanie przedmiotu umowy będzie wystawiona przez Wykonaweę po
protokolarnym odbiorze wykonanyeh robót (bez uwag).

2.

Zapłata faktury Wykonawcy nastąpi przelewem na konto Wykonawcy podane na
fakturze, w terminie 21 dni od dostarczenia faktury do siedziby Zamawiającego.

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

IX.

Kryterium oceny ofert: 100% cena

X.

Termin i miejsce składania ofert:

Do 22 sierpnia 2019 r. do godz. 10.00, Urząd Gminy Mińsk mazowiecki, sekretariat pok.
102, fax. 25 756 25 50 łub na adres Email:

XI.

inwestycie@minskmazowiecki.pl

Załączniki do zapytania ofertowego:
1. Wzór oferty
2. Wzór umowy
3. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
4. Przedmiar robót
5. Kopia części dokumentacji projektowej pod nazwą Zagospodarowanie terenu
6. Kopia części dokumentacji projektowej pod nazwą Rysunek nr 1- przekroje przez
boisko

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

