Grnina N{ińslc Mazowiecki
rrl. Chełnr.ońsxiego 14
05-300 Mińsk Maaowiecki
NIP 8222'146576

Mińsk Mazowiecki, dnia 2t.0t.2020 t.

Rr.271,3.4.2020

ZAPRoSZENIE Do 7'ŁDŻENIA oFERTY

Gmina Mińsk Mazowiecki ul. Chełmońskiego 14, 05_300 Mińsk Mazowiecki zaprasza do
złoŻenia oferty cenowej na wykonartie zadania pn.: ,rModernizacja łazienek w Szkole
Podstawowej w Janowie"

L

Przedmiot zamówienia

1. Przedmiotem

postępowania ofertowego jest wykonanie prac modemizacyjnych w

sześciupomieszczeniach łazięnek w Szkole Podstawowej przy ul. Strażackiej 18 w
miejscowości Janów, gmina Mińsk Mazowiecki.

2.

w ramach zadania określonyzostał w

Szczegółowy zakres robót do wykonania

Przedmiarze robót stanowiącym załącznik nr

1 do

Zapytania ofeńowego

stanowiącego podstawę do sporząd zenia oferty.

3.

Przed złożeniem oferty na wykonanie przedmiotu zapytania ofeńowego zaleca się

z dokonaniem stosownych pomiarów, tak by
zawarto w cenie oferĘ wszystkie koszty za prace niezbędne do wykonania

dokonanie oględzin terenu wraz
przedmiotu zapytania ofeńowego.

4.

Wszelkie pytania dotyczące przedmiotu zamówienia naleŻy kierowaó do Dyrektora
szkoły- nr tel. 25 759 26 44

5. Wymiary płytek ściennych i posadzkowych podane w ptzedmiwze robót

są

-l0%

od

orientacyjne. Zamawiający dopuszcza tolerancję wymiarów +tUyo
podanych w treściZapytania ofertowego

i

l

przedmiarze wymiarów pod warunkiem

spełniania pozostałych waruŃów określony ch w Zapytaniu ofertowym.

6. Kolorystykę płytek taleŻy ustalió z Dyrektorem Szkoły po podpisaniu umowy.
7. Po zawarciu umowy a ptzed zamiarem rozpoczęcia prac modernizacyjnych,
Wykonawca zobowiązany będzie przedstawió Zamawiającemu karty katalogowe
potwierdzaj ące spełnianie parametrów określonych w zamówieniu.

il.
1.

Gwarancja:
Wykonawca udziela ZamawiĄącemu rękojmi zawady 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 |icząc od daty pisemnego (forma listu, e-maila lub fax_u)
powiadom ienia przez Zamawiaj ącego

ilI.
1.

.

Zasady sporządzania oferty:

oferta powinna zostać, sporządzonanaWzotze oferty, stanowiącym Załączniknr 2 do
Zapytania ofertowego oraz powinna zawieraó ceny za kłŻdy element osobno oraz

2.

razem za całośó(netto i brutto) wykonania przedmiotu zamówienia.

w

ofercie jest ceną ryczałtową na wykonanie całego
zamówienia oraz obejmuje wszystkie koszty związane z wykonaniem zadania,

Zaproponowana cena

określonegoptzezZamawiającegoWZapfianiuofertowym.

3.

Wszystkie wydatki poniesione w skutek realizacji przedmiotu zapytania ofertowego
Ieżąpo stronie oferenta.

4.

W przypadku udzielenia zamówienia

dodatkowego Wykonawca wytaŻa zgodę na

wyliczenie wynagrodzenia dodatkowego zgodnie z kalkulacją cenową przedstawioną
w ofercie.

IV.
a)

Wymagania w stosunku do Wykonawcy:

Posiadanie niezbędnej wiedzy oraz doświadczenia do wykonywania robót
budowlanych będących przedmiotem zamówienia.
Warunek zostanie spełniony jeśliWykonawca udokumentuj e naleŻyte wykonanie w

okresie ostatnich pięciu lat ptzed upływem terminu składani ofert,

a jeŻeli okres

prowadzenia działalnościjest krótszy_ to w tym okresie, wykonanie minimum

1

roboty budowlanej polegającej na wykonaniu modernizacji|ubliremontu pomieszczeń

łazienek w budynku użytecznościpublicznej polegających

na co

najmniej

wykonywaniu prac związarrych z układaniem płytek ściennychi podłogowych oraz
montazem armatury łazienkowej, o wartościminimum 40 000,00 zł brutto.

Zamawnjący :uzna warunek

za

spełniony na podstawie analizy złoŻonego

oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowarfil (zalącznik nr 4) oraz

w

załączonych dowodów, określającychczy roboty te zostały wykonane

sposób

czy

zostały prawidłowo ukończoneo PtzY czym
dowodami, o których mowa' są referencjebądż inne dokumenty wystawione ptzez
naleŻy:ry otaz wskazujących,

podmiot,

na tzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z

uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest

w

stanie

uzyskaó tych dokumentów - inne dokumenty,

b)

Dysponowanie osobą/osobami posiadającą(_cymi) odpowiednie kwalifikacje do realizacji

przedmiotu zamówienia oraz posiadanie wiedzy

i

doświadczenia.

Na

potwierdzenie

powyższego Zamawiający wymaga przedłożenia do oferty Wykonawcy stosownego
oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, stanowiącego załącznik nr 4
do Zapytania ofertowe go.

V.
1.

Inne wymagania:

Zanawiający 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

zavłarcia umowy Zanawiający może wybraó ofertę

najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia

ich

ponownej

oceny' chyba, Że zachodzi przesłanka unieważnienia postępowania.

3.

Zanawiający zasttzega sobie mozliwośó uniewaznienia postępowania

w

sprawie

Zapfiania ofertowego.

4.

Oferta podlega odrzuceniu gdy:

a) jej

5.

treśó nie odpowiada treścizapytania ofertowego

b)

zawiera błędy w obliczeniu ceny lub kosztu

c)

zostałazłoŻonapo terminie określonymw zapytaniu ofertowym

d)

wykonawca nię vłyt aził zgo dy, na ptzedłvżenieterminu zwięania ofertą

Zatnawiający poprawia w ofercie ( niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę'
którego oferta zostałapoprawiona):

a) oczywiste omyłki pisarskie
b) oczywiste omyłki rachuŃowe,
rachunkowych dokonanych poprawek

z

uvłzgIędnieniem konsekwencji

c) Inne omyłki polegające na

niezgodności oferty

z

opisem przedmiotu

zamówieniao niepowoduj ące istotnych zmianw treści oferty

vI.

Termin wykonania całościprzedmiotu zamówienia:

do 17 sierpnia 2020 r. przy czym Zamawiający wymaga' aby

1

modernizacyjne podzielić na 2 etapy:

o

I

prace

etap- od 10 lutego 2020 r, do Zj,lutego ZOZO r. (ferie zimowe)

-

Wykonanie 3 łazienek w stopniu kompletnym

iw

1'O0o/o

gotowych do

użytkowania od pierwszego dnia po zakoirczeniu ferii tj. od &tta23lutego
2010 r.

o

II etap- od 1

_

vil.
1

lipca 2O2O r, do L7 sierpnia ZOZ0 r. (przerwa wakacyina)

Wykonanie pozostałych 3 łazienek

Warunki płatności:
Zamawiający dopuszcza, iŻwypłacanie należnego wynagrodzenia Wykonawcy odbędzie się

na podstawie faktury częściowej, wystawianej po zakończeniu 1 etapu oraz

faktury

końcowej po zakończeniu całego zadania.
2

Faktury za wykonanie przedmiotu umowy będą wystawione ptzez Wykonawcę po
protokolamym odbiorze wykonanych robót (bez uwag).

3

Zapłata faktur Wykonawcy nastąpi przelewem na konto Wykonawcy podane na
fakturzeo w terminie

VIII.

2l

dni od dostarczenia fak1ury do siedziby Zamawiającego.

Termin młiązaniaofeńą:

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

Ix.

Kryterium oceny ofert:

x.

Termin i miejsce składania ofeń:

1000ń cena

Do 27 stycznia 2020 t. do godz. 10.00, IJtząd Gminy Mińsk mazowiecki, sekretariat pok.
r02, fax.25 756 25 50lub na adres Email: inwestycje@minskmazowiecki.pl

xI"

Zalączniki do zapytania ofertowego:

1.

Przedmiar robót

2.
3.
4.

Wzór oferty
Wzór umowy
oświadczenieo spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

osobami upoważnionymi do kontąktów lub udzielania wszelkich wyjaśnień jest Patrycja
Lipińslw- referent ds. inwestycyjnych, TeL (25) 756 25 23

z

