
Mińsk Mazowiecki, dnia 06.03.2020 r.

RL27l.3.9.Ż020

II ZAPRoSZENIE Do ZŁDŻENIA oFERTY

Gmina Mińsk Mazowiecki ul. Chełmońskiego 14, 05_300 Mińsk Mazowiecki zaprasza do

złoŻenia oferty cenowej na wykonanie zadania pn.: ,rModernizacja łazienek w Szkole

Podstawowej w Janowie"

I. Przedmiot zamówienia

1. Przedmiotem postępowania ofertowego jest wykonanie prac modemizacyjnych w

sześciu pomieszczeniach łazienek w Szkole Podstawowej ptzy ul. Strażackiej 18 w

miejscowości Janów, gmina Mińsk Mazowiecki.

2. Szczegółowy zakręs robót do wykonania w ramach zadania określony został w

Przedmiarze robót stanowiącym załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego

stanowiącego podstawę do sporząd zenia oferty.

3. Przed złożeniem oferty na wykonanie przedmiotu zapytania ofertowego zaleca się

dokonanie oględzin terenu wraz z dokonaniem stosownych pomiarówo tak by

zawarto w cenie oferty wszystkie koszty z^ prace niezbędne do wykonania

przedmiotu zapytania ofertowego.

4. Wszelkię pytania dotyczące przedmiotu zamówienia na\eŻy kierowaó do Dyrektora

szkoły_ nr tel. 25 759 26 44

5. Wymiary płytek ściennych i posadzkowych podane w przedmiuze robót są

orientacyjne. ZamawiĄący dopuszcza tolerancję wymiarów +l0o/o l -lO% od

podanych w treści Zapytania ofertowego i przedmiarue vłymiarów pod warunkiem

spełniania pozostałych warunków określony ch w Zapylaniu ofertowym.

6. Kolorystykę płytek na|eĘ ustalió z Dyrektorem Szkoły po podpisaniu umowy.

7. Po zawarciv umowy a przed zamiarem rczpoczęcia prac modernizacyjnych,

Wykonawca zobowiązany będzie przedstawić, Zamawiającemu karty katalogowe

potwierdzaj ące spełnianie parametrów określonych w zamówieniu.



il. Gwarancja:

1. Wykonawc audzie\aZamawiĄącemu 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)

powi adomi enia przez Zamavł iaj ąc e go .

ilL Zasady sporządzania oferty:

1. oferta powinna zostać sporządzonanaWzorze oferty, stanowiącymZałączttik nr 2 do

Zapytania ofertowego oraz powinna zawietaÓ ceny zakaŻdy element osobno oraz

razemzacałość (netto i brutto) wykonania przedmiotu zamówienia.

Ż. Zaproponowana cena w ofercie jest ceną ryczaltową na wykonanie całego

zamówieni a oraz obejmuje wszystkie koszty związane z wykonaniem zadania,

określonegoptzezZamawiającegowZapytaniuofertowym'

3. Wszystkie wydatki poniesione w skutek redrizaĄi przedmiotu zapytania ofertowego

IeŻą po stronie oferenta.

4. W przypadku udzielenia zamówienia dodatkowego Wykonawca wyraŻa zgodę na

wyliczenie wynagrodzenia dodatkowego zgodnie z kalkulacją cenową przedstawioną

w ofercie.

IV. Wymagania w stosunku do Wykonawcy:

a) Posiadanie niezbędnej wiedzy otaz doświadczenia do wykonywania robót

budowlanych będących przedmiotem zamówienia.

Warunek zostanie spełniony jeŚli Wykonawca udokumentuje należyte wykonanie w

okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składani ofeń, a jeżeli okres

prowadzenia działalności jest krótszy- to w tym okresie, wykonanie minimum 1

roboty budowlanej polegaj ącej na wykonaniu moderni zacji lllb l i remontu pomieszczeń

łazienek w budynku użyteczności publicznej polegających na co najmniej

wykonywaniu prac zvłiązanych z lkładaniem płytek ściennych i podłogowych oraz

montażem armatury łazienkowej, o wartości minimum 40 000,00 zł brutto.



Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie analizy złożonego

oświadczenia o spełnianiu waruŃów udziału w postępowaniv (załącznik nr 4) oraz

załączonych dowodów, określających czy roboty te zostaŁy wykonane w sposób

naleŻyty oraz wskazujących, azy zostały prawidłowo ukończone, PtzY czym

dowodami, o których mowa' są referencjebądź inne dokumenty wystawione przez

podmiot, na tzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z
uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie

uzyskać tych dokumentów _ inne dokumenty,

b) Dysponowanie osobą/osobami posiadającą(-cymi) odpowiednie kwalifikacje do

realizacji przedmiotu zamówienia oraz posiadanie wiedzy i doświadczenia. Na
potwierdzenie powyzszego Zarnawiający wymaga ptzedłoŻenia do oferty
Wykonawcy stosownego oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w
p o stęp owani u, stanowiąc e go załącznik n r 4 do Zapytania o fertowe go.

V. Inne wymagania:

1. Zamawiający zastrzega sobię prawo do wzywania Wykonawców w celu uzupełnień

dokumentów w przypadku ofert wadliwych i/lub niekompletnych.

Ż. W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta zostil'awybrana jako najkorzystniejsza

będzie uchylał się od zawarcia umowy Zamawiający moŻe wybrać ofertę

najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez ptzeprowadzenia ich ponownej

oceny' chyba, Że zachodzi przesłanka uniewaznienia postępowania.

3. Zamawiający zastrzega sobie możliwośó unieważnienia postępowania w sprawie

Zapytania ofertowego.

4. Oferta podlega odrzuceniu gdy:

a) jej treśó nie odpowiada treści ząfianiaofertowego

b) zawietabłędy w obliczeniu ceny lub kosztu

c) zostałazłoŻonapo terminie określonym w zapytaniu ofertowym

d) wykonawca lrie wyraził zgody, na prz,edłuŻ,enie ternrin u zwtązania o1'ertą

5. Zamawiający poprawia w ofercie ( niezwłocznię zawiadamiając o tym wykonawcę'

którego oferta zostałapoprawiona) :

a) oczywiste omyłki pisarskie

b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji

rachunkowych dokonanych poprawek



c) Inne omyłki polegające na niezgodności oferty z opisem przedmiotu

zamówienia, niepowoduj ące istotnych zmian w treści oferty

Termin wykonania całości przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia

naleĘ wykonaó w okresie od 1 lipca do 21 sierpnia 2020 r'

vil. Warunki platnoŚci:

Faktura za wykonanie przedmiotu umowy będzie wystawionaprzez Wykonawcę po

protokolamym odbiorze wykonanych robót (bez uwag).

Zapłata faktur Wykonawcy nastąpi przelewem na konto Wykonawcy podane na

fakturze, w terminie 2I dniod dostarczenia faktury do siedziby Zamawiającego.

VIIII. Termin rwiązania ofeńą:

30 dni. Bieg terminvzwiązania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania

ofert,Iicząc od dnia składania ofert włącznie.

Ix. Kryterium oceny ofert: 1000ń cena

x. Termin i miejsce składania ofert:

Do 12 marca 2020 r. do godz. 10.00' IJrządGminy Mińsk mazowiecki, sekretariat pok. 102,

fax. 25 7 56 25 50 lub na adres Email: inwestycje@minskmazowiecki.pl

xI. Za\ąeznikidozapytaniaofeńowego:

1. Przedmiar robót

Ż. Wzór oferty

3. Wzótumowy

4. oświadczenie o spełnianiu waruŃów udziału w postępowaniu

osobami upoważnionymi do kontaktów lub udzielania wszelkich wyjaśnien jest Patrycja

Lipińska- referent ds' inwestycyjnych, Tel. (25) 756 25 23
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