Mińsk Mazowiecki, dnia 20 stycmia2020 r.
Gmina Mińsk Mazowiecki
uL Chełmońskiego14
05 - 300 Mińsk Mazowiecki

Znak postępowania: RI.2 71.1.3.2020

ZAPYTANIE OFERTOWE
na wykonaniezadania pn.: ,,Wykonanie kompensacjimocy biernej indukcyjnej lub pojemnościowej
wskazanych obiektów gminnych,,

Prowadzone w Ębie otwartego zapytania ofertowego. Zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29
sĘcznia 2004 roku Prawo zamówieńpublicznych.

Postępowanieprowadzonejest na podstawieRegulaminuudzielaniazamówień,które finansowanesą
ze środkówpublicznych,a wańośónie przekraczawyrażanej
w złotychrównowartości
kwoty 30 000
europrizpzGminę Mińsk Mazowiecki

<Podpis

Mińsk M

Zamawiaiącego>

dnia 20.01.2020
r.

Rozdział 1. Zamawiaj qcy
Nazwa Zamawiającego: Gmina Mińsk Mazowiecki
'711582747
REGON:
NIP:

8222146576

Adres:

ul. Józefa Chełmońskiego14 05-300Mińsk Mazowiecki

Stronainternetowa:

www.bip.minskmazowiecki.pl

Godzinyurzędowania:

poniedziałek8.00-l8.00,
wtorek-czwartek8.00-I 6.00,
piątek8.00-14.00

Tel./fax.:

(25)7562500 /(25)7562550

e-mail:

inwesBcje@minskmazowiecki.pl

Rozdział2. opis przedmiotu zamówienia
l. Przedmiot zamówienia obejmuje dobór, dostawę i montażbaterii kompensacyjnychdo
kompensacjimocy biernejindukcyjneji pojemnościowej
dla poniższychobiektów:
A.

SzkołaPodstawowaw StarejNiedziałce

B.

SzkołaPodstawowaw Zamieniu

c.

SzkołaPodstawowaw Janowie

D.

StacjaUzdatnianiaWody w Janowie

E.

StacjaUzdatnianiaWody w Zamieniu

F.

PrzepompowniaŚcieków w Stojadłach

2, Instalacjabateriikondensatorówdla ww. obiektówpolegana:
1) doborze wządzeń kondensatorów,zgodnie z Raportamiz pomiarów energii biernej
indukcyjnej/pojemnościowej
wykonanychna zlecenie Zamautiającego,
stanowiących
załączniknr 4 do niniejszegozamówienia wraz z ich stosownąregulacjąw zakresie
opĘmalizacji kosztów z,łliązanych
z energiąbierną,
2) dostarczeniui zamontowaniudobranychbateriidławikówwrazz ich uruchomieniem,
3) wykonaniupomiarów powykonawczychparametrówsieci osobnodla kazdegoobiektu
(wrazzprzedstawieniemwyników pomiarów Zamautiającemu
w wersji papierowej),
4) wykonaniu rysunków dokumentacjipowykonawczejuwzględniającejzamontowaną
bateriędławikówkompensacyjnych,
5) wykonaniu ewentualnychtowarzyszącychrobót remontowychi wykończeniowych
mtiąza:nychz koniecznością
montażuurządzeństanowiącychprzedmiotzamówienią
w przypadkuwystąpieniatakiejkonieczności.

3 . Baterie kondensatorów na|eĘ zamontowaó na wewnątrz budynku w pomieszczeniu
gospodarcrympo wcześniejszej
konsultacjiz Użytkownikiemobiektu(po podpisaniuumowy
na rea|izacjęprac). Wyjątkiem jest obiekt Przepompowni Ścieków w Stojadłach,gdzie
baterię kondensatora na|eży umieścićw zewnętrznej obudowie (szafie) odpornej na
warunki atmosferyczne,zamyl<anejna klucz.
4 . W ramachzamówienia Wykonawcabędzie zobowiązanydo wykonaniakompleksowychprac
rwiązanych z wykonaniem kompensacji mocy biernej indukcyjnej lub pojemnościowej
wskazanych obiektów gminnych wraz z uporządkowaniemterenu robót i zap|ecza po
zakończeniurobót.
5 . Przed złoieniemoferty na wykonanieprzedmiotuzapytaniaofertowegoza|ecasię dokonanie
oględzin terenu przewidzianegodo wykonaniaprzedmiotuzamówienia wraz z dokonaniem
stosownychpomiarów,tak by zawartow cenie ofertywszystkiekoszĘ za praceniezbędnedo
wykonaniaprzedmiotuzapytaniaofertowego.
Rozdział3. Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 28 lutego 2020 roku
Rozdział4. Zasady sporzqdzenia ofera:
1. oferta powinna zostaó sporządzonana Wzorze oferty' stanowiącym Załącznik nr 1 do
Zapytania ofertowego oraz powinna przedstawiaó oferowaną cenę netto, cenę brutto
wykonania przedmiotu zamówienia. Kalkulacja cenowa winna również za.wieraówycenę
każdego obiektu osobno, zgodnie z ka|kulacja cenową zawartą we wzorze oferty. W
prrypadku udzielenia zmówienia dodatkowegoWykonawca wyruŻa zgodę na wyliczenia
w ofercie'
wynagrodzeniadodatkowegozgodniez kalkulacjącenowąprzedstawioną
f . Zaproponowanacena w ofęrciejest ceną ryczałtowąna wykonaniecałegozamówienia oraz
obejmuje wsrystkie koszty związ,ane z wykonaniem zadania, określonego przez
Zamawiającegow Zapytaniuofertowym.
3. Faktury zarea|izację przedmiotuzamówienia na|eĘ wystawió osobno dla każdegoobiekfu,
zgodnie zzasadamiokreślonymi
we wzorachumów dla każdejczęściA - F.
4. Wsrystkie wydatki poniesionew skutęk rea|izacjiprzedmiotuzapytaniaofertowego|eĄpo
stronie oferenta w tym zakup, dostawa i montażwszystkich materiałówbudowlanych
niezbędnychptzy rca|izacji przedmi otu zamówi enia.
Rozdział5. Gwarancja:
l. Wykonawca udziela Zamavtiającemurękojmi za wady wykonania przedmiotu umowy na
okres24 miesięcyod dnia podpisania(bezuwag)protokotuodbiorukońcowego.
2. W okresie gwarancji w przypadku nagłegowzrostu cen za energię bierną dla obiektów
objętychprzedmiotemumowy zvtiązanychzawariąfunkcjonowaniaurządzeń
do kompensacji
mocy nie wynikających z winy Zamawiającego,Wykonawca zobowiązuje się dokonaó
niezwłocznienaprawy i/lub regulacji urządzeńw celu usunięciaawarii mającejwpĘw na
naliczanie opłatptze operatora oraz pokryó koszty z tego $rtufu bądŹwydłużyógwarancjęo

czas równoważLny
kwocie naliczonych opłat,ptzy czym |<aide 50 zł naliczonych opłat
wydlużagwarancję o 1 tydzień.
3. W okresie rękojmi Wykonawca zobowiązujesię do bezpłatnego
usunięciawad i usterekw
terminie 4 dni roboczych licząc od daty pisemnego (forma lisfu, e-maila lub fax.u)
powiadomienia ptzez Zamautiaj ącego.
Rozdział 6. Wymagania w stosunku do wykonawcy:
1. Posiadanie niezbędnej wiedzy oraz doświadczenia
do wykonywania robót budowlanych
będącychprzedmiotemzamówienia
2,

Dysponowanie osoby'osobamiposiadającą(-cymi)odpowiednie kw.alifikacje do realizacji
przedmiotuzamówienia

3'

Posiadaniewiedzv i doświadczenia.

Na potwierdzenie powyższego Zamawiający wymaga przedłożeniado ofeĘ

Wykonawcy

stosownegooświadczenia
o spełnianiuwarunkówudziałuw postępowaniu,stanowiącegozałączniknr
3 do Zapytaniaofertowego.

Rozdział 7, Warunki płatności:
1. Faktura za wykonanie przedmiotu umowy będzie wystawiona przez Wykonawcę po
protokolarnymodbiorzewykonanychrobót (bezuwag).
2' Zapłatafaktury Wykonawcy nastąpiprzelewemna konto Wykonawcy podanena fakturze,w
terminie2l dni od dostarczeniafakturydo siedzibyZamautiającego.
Rozdział9. Inne wymagania:
1. Zamawiający zasttzega sobie prawo do wzywania Wykonawców w celu uzupełnień
dokumentów w prrypadku ofert wadliwych i/lub niekompletnych.W przypadku, gdy
Wykonawca, którego oferta zostaławybranajako najkorrystniejszabędzie uchylałsię od
zawarcia umowy Zamawiającymoze wybrać ofertę najkorzystniejsząspośródpozostĄch
ofert,bez przeprowadzeniaich ponownejoceny'chyba,żrczachodziprzesłanka
uniewa:źnienia
postępowania.
2. Termin nańązania ofeńą: 30 dni' Bieg terminu związaniaofert4 rozpocz1nasię wraz z
upĘwemterminuskładaniaofert,|iczącod dnia składaniaofertwłącznie.
3. Kryteńum ocenyofeń: cena100%,
4. Termin i miejsce składaniaofert: do 23 stvcznia 2020 r. do godz. 10.00,Urząd Gminy
Mińsk Mazowiecki sekretariat pok. |02, fax. 25 756 25 50 lub na adres email:
pl.
inwestycj
e@minskmazowiecki.
5. o zachowaniuterminu złożenia
ofeĘ decydujedatawpĘwu ofeńy do Urzędu Gminy Mińsk
Mazowiecki. oferta otrzymanaprzez Zamawiającegopo upływieterminu składaniaofert
zostanie odrzucona i nie będzie podlegałaocenie. Wykonawca moie złoĘó tylko jedną

ofertę. Wykonawca moŻe ptzed uptywem terminu do składaniaofert, zrnienió lub wycofać
ofertę.
6. W toku badania i oceny ofert zamawiający moż.eĄdać od wykonawców wyjaśnień
złożonychofert.Niedopuszczalnejest prowadzeniemiędzy zamawiającym
doĘczącychtreści
a wykonawcą negocjacji doĘczących złoŻonejofeĘ oruz, z zastrzeŻpniempkt. 7,
dokonywaniejakiejkolwiek zmianyw jej treści.
7. Zamavtiającypoprawia w ofercie (niezwłoczniezawiadamiająco tym wykonawcę,którego
oferta zn stałapoprawiona):
l. ocrywiste omyłkipisarskie,
f. oczywiste omyłki rachunkowe, z u:wzg|ędnieniemkonsekwencji rachunkowych
dokonanychpoprawek,
3. inne omyłki polegającena niezgodnościoferty z opisem przedmiotu zamówienia,
niepowodująceistotnychzrrrianw treścioferty
8. OfertapodlegaodrzuceniugdY:
1. jej treśónie odpowiadatreścizapytaniaofertowego
2. zawierabtędyw obliczeniuceny lub kosztu
w zapytaniuofertowym
terminieokreślonym
3. zostałazłoŻonapo
terminuzwiązaniaofertą.
4, wykonawcanie wyraziłzgody,naprzedtuŻenie
9. Załącmiki do zapytaniaofertowego:
l. Wzór oferty
2, Wzór umowy
3. oświadczenieo spełnianiuwarunkówudziatuw postępowaniu

jest Ewelina Bajszczak_
do kontahów lub udzieląniawszelkichwyjaśnień
osobąmi upoważnionymi
podinspehor ds. inwesĘcyjnych,tel. (25) 756 25 23

