Gmina Minsk Mazowiecki

ul. Chehnonskiego 14
05-300 Milisk Mazowiecki
NIP 8222146576

Minsk Mazowiecki, dnia 14.11.2019 r.

RI.271.3.66.2019

ZAPROSZENIE DO ZLOZENIA OFERTY

Gmina Minsk Mazowiecki ul. Chelmonskiego 14, 05-300 Minsk Mazowiecki zaprasza do
zlozenia oferty cenowej na wykonanie zadania pn.: „Remont dachu na sali gimnastycznej
przy Szkole Podstawowej w Brzozem".

I.

Przedmiot zamowienia

1. Przedmiotem post^powania ofertowego jest wykonanie prac remontowych dachu na
sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej przy ul. Szkolnej 20 w miejscowosci
Brzoze, gmina Minsk Mazowiecki.

2. Szczegolowy zakres robot do wykonania w ramach zadania:
Lp. Wyszczegolnienie prac

JM

ILO^C

1.

Demontaz obrobki blacharskiej z muru ogniowego

mb

25

Montaz i profilowanie plyty OSB o gr. 18 mm

mb

25

Montaz obrobki blacharskiej czapy muru ogniowego(w
rozwini^ciu 21 m2)

mb

25

Czyszczenie rynien

mb

45

mb

80

Podwyzszenie obrobki blacharskiej na obudowie
wentylatora

szt.

2

Montaz obrobki blacharskiej sciany(w rozwini^ciu ok. 26
m2)

mb

16

2.

3.

4.

5.

Uszczelnienie l^czenia obrobki blacharskiej ze scian^ lub
kominem

6.

7.

8.

9.

Montaz czapek kominowych

szt.

9

Montaz listew z blachy przy istniej^cych czapach
ogniogromu, w celu ukrycia i uszczelnienia l^czenia
elewacji z czapk^ ogniogromu

mb

40

3. Podany obmiar ma charakter orientacyjny i moze romic si^ ± 10% od podanych w
tresci zapytania ofertowego obmiarow.
4. Przed zlozeniem oferty na wykonanie przedmiotu zapytania ofertowego zaleca sif
dokonanie ogl^dzin terenu wraz z dokonaniem stosownych pomiarow, tak by
zawarto w cenie oferty wszystkie koszty za prace niezb^dne do wykonania
przedmiotu zapytania ofertowego.

5. Wszelkie pytania dotycz^ce przedmiotu zamowienia nalezy kierowac do Dyrektora
szkoly- nr tel. 25 758 29 60

II.

Gwarancja:

1. Wykonawca udziela Zamawiaj^cemu r^kojmi za wady wykonania przedmiotu umowy
na okres 36 miesi^cy od dnia podpisania(bez uwag) protokolu odbioru koncowego.
2. W okresie r^kojmi Wykonawca zobowi^zuje si^ do bezplatnego usuni^cia wad i

usterek w terminie 7 dni licz^c od daty pisemnego (forma listu, e-maila lub fax-u)
powiadomienia przez Zamawiaj^cego.

m.

Zasady sporz^dzania oferty:

1. Oferta powinna zostac sporz^dzona na Wzorze oferty, stanowi^cym Zat^cznik nr 1
do Zapytania ofertowego oraz powinna zawierad ceny za kazdy element osobno oraz
razem za calosc (netto i brutto) wykonania przedmiotu zamowienia.

2. Zaproponowana cena w ofercie jest cen^ ryczaltow^ na wykonanie calego
zamdwienia oraz obejmuje wszystkie koszty zwi^zane z wykonaniem zadania,
okreslonego przez Zamawiaj^cego w Zapytaniu ofertowym.

3. Wszystkie wydatki poniesione w skutek realizacji przedmiotu zapytania ofertowego
lez^ po stronie Oferenta.

IV.

Wymagania w stosunku do Wykonawcy:

a) Posiadanie niezb^dnej wiedzy oraz doswiadczenia do wykonywania robot
budowlanych b^d^cych przedmiotem zamowienia

b) Dysponowanie osob^osobami posiadaj^c^(-cymi) odpowiednie kwalifikacje do
realizacji przedmiotu zamowienia
c) Posiadanie wiedzy i doswiadczenia,

Na potwierdzenie powyzszego Zamawiaj^cy wymaga przedlozenia do Oferty Wykonawcy
stosownego oswiadczenia o spetnianiu warunkow udzialu w post^powaniu, stanowiqcego
zal^cznik nr 3 do Zapytania ofertowego.

V.

Inne wymagania:

1. Zamawiaj^cy zastrzega sobie prawo do wzywania Wykonawcow w celu uzupeinien
dokumentow w przypadku ofert wadliwych i/lub niekompletnych.
2. W przypadku, gdy Wykonawca, ktorego oferta zostala wybrana jako najkorzystniejsza
b^dzie uchylal si^ od zawarcia umowy Zamawiaj^cy moze wybrac oferty

najkorzystniejsza sposrod pozostalych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownej
oceny, chyba, ze zachodzi przestanka uniewaznienia post^powania.
3. Zamawiaj^cy zastrzega sobie mozliwosc uniewa^ienia post^powania w sprawie
Zapytania ofertowego.
4. Oferta podlega odrzuceniu gdy:
a) jej tresc nie odpowiada tresci zapytania ofertowego
b) zawiera bi^dy w obliczeniu ceny lub kosztu

c) zostaia ztozona po terminie okreslonym w zapytaniu ofertowym
d) wykonawca nie wyrazil zgody, na przedluzenie terminu zwi^zania oferty

VI.

Termin wykonania przedmiotu zamowienia: do 18 grudnia 2019 r.

VII.

Warunki platnosci:

1.

Faktura za wykonanie przedmiotu umowy b^dzie wystawiona przez Wykonawcy po
protokolamym odbiorze wykonanych robot(bez uwag).

2.

Zaptata faktury Wykonawcy nast^pi przelewem na konto Wykonawcy podane na
fakturze, w terminie 14 dni od dostarczenia faktury do siedziby Zamawiaj^cego.

VIII. Termin zwi^zania ofert^:

30 dni. Bieg terminu zwi^ania ofert^ rozpoczyna si? wraz z uf4ywem terminu skladania
ofert, licz^c od dnia skladania ofert wl^cznie.

IX.

Kryterium oceny ofert: 100%cena

X.

Termin i mlejsce skladania ofert:

Do 18 listopada 2019 r. do godz. 10.00, Urz^d Gminy Minsk Mazowiecki, sekretariat pok.
102,fax. 25 756 25 50 lub na adres Email: inwestvcie@minskmazowiecki.pl

XI.

Zal^czniki do zapytania ofertowego:
1. Wzoroferty

2. Wzor umowy

3. Oswiadczenie o spelnianiu warunkow udzialu w post?powaniu

Osobami upowaznionymi do kontaktow lub udzielania wszelkich wyjasnien jest Patrycja
Lipinska- referent ds. inwestycyjnych, Tel. (25) 756 25 23

Wz. Wojta
R

aw

