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III ZAPRoSZENIE Do ZŁ0ZENIA oF'ERTY

Gmina Mińsk Mazowiecki ul. Chełmońskiego 14, 05-300 Mińsk Mazowiecki zaptasza do

złożenia oferty cenowej na wykonanie zadania pn.: ,,Modernizacja łazienek w Szkole

Podstawowej w Janowie"

L Przedmiot zamówienia

1. Przedmiotem postępowania oferlowego jest wykonanie prac modernizacyjnych w

sześciu pomieszczeniach łazienęk w Szkole Podstawowej przy ul. Strazackiej 18 w

miejscowości Janów, gmina Mińsk Mazowiecki'

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

Przedmiarze robót stanowiącym za\ącznik nr 1 do Zapytania ofertowego

stanowiące go podstawę do sporządzenia oferty.

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

dokonanie oględzin terenu wraz z dokonaniem stosownych pomiarów, tak by

zawarto w cenie oferĘ wsrystkie koszĘ za prace niezbędne do wykonania

przedmiotu zapytania ofertowego.

4. Wszelkie pytania dotyczące przedmiotu zamówienia naleŻy kierowaó do Dyrektora

szkoły- nr tęl. Ż5 759 26 44

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

orientacyjne. Zamawiający dopuszcza tolerancję wymiarów +I0% l -rc% od

podanych w treści Zapytania ofertowego i przedmiarze wymiarów pod warunkiem

spełniania pozostałych warunków określony ch w Zapytaniu ofertowym.

6. Kolorystykę płytek naleŻy ustalió z Dyrektorem Szkoły po podpisaniu umowy.

7 ' Po zawarciu umowy a przed zamiarcm rozpoczęcia prac modernizacyjnych,

Wykonawca zobowiązarry będzie przedstawić Zamawiającemu karty katalogowe

potwierdzające spełnianie parametrów określonych w zamówieniu.



il. Gwarancja:

1 . Wykonawc a udziela Zamawiającemu rękoj mi 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)

powiado m ienia pr zez Zamaw iaj ąc e go .

ilI. Zasady sporządzania oferty:

1. oferta powinna zostaÓ sporządzonanaWzotze oferty, stanowiącymZaŁącznik nr 2 do

Zapytania ofertowego oraz powinna zawierać ceny za kłzdy element osobno oraz

razemzacałość (netto i brutto) wykonania przedmiotu zamówienia.

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

zamówienia otaz obejmuje wszystkie koszty związane z wykonaniem zadania,

okre ś l o ne g o pr zęz Z anaw iaj ąc e go w Zapytaniu o fertowym.

3. Wszystkie wydatki poniesione w skutek realizacji przedmiotu zapytania ofertowego

leŻą po stronie oferenta.

4. W przypadku udzielenia zarrlówienia dodatkowego Wykonawca vłyraŻa zgodę na

wyliczenie wynagrodzenia dodatkowego zgodnie z kalkulacją cenową przedstawioną

w ofercie.

W. Wymagania w stosunku do Wykonawcy:

a) Posiadanie niezbędnej wiedzy oraz doświadczenia do wykonywania robót

budowlanych będących przedmiotem zamówienia.

Warunek zostanie spełniony jeśli Wykonawca udokumenĘ e 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 wykonaniu modernizacjilubli remontu pomieszczeń

Łazienęk w budynku użyteczności publicznej polegających na co najmniej

wykonywaniu prac związanych z układaniem płytek ściennych i podłogowych oraz

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



Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie analizy złożonego

oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (za\ącznik nr 4) oraz

załączonych dowodów, określających czy roboty te zostały wykonane w sposób

naleŻyty otaz wskazujących, czy zostały prawidłowo ukończone, pruy czym

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

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

rea|tzacji przedmiotu zamówienia oraz posiadanie wiedzy i doświadczęnia, Na

potwierdzenie powyższego Zamawiający wymaga przedłoŻenia do oferty

Wykonawcy stosownego oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w
po stęp owaniu, stanowiąc e go zalącznik n r 4 do Zapylania oferto we go.

V. Inne wymagania:

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

dokumentów w pfzypadku ofert wadliwych i/lub niekompletnych.

2. W przypadku' gdy Wykonawca, którego oferta zostaławybrana jako najkorzystniejsza

będzie uchylał się od zawarcia umowy Zamawiający moze wybrać ofertę

najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez ptzeprowadzenia ich ponownej

oceny' chyba, Żę zachodzi przesłanka unieważnienia postępowania.

3. Zamawiający zastrzega sobie możliwośó uniewaŻnienia postępowania w sprawie

Zapytania ofertowego.

4. Oferta podlega odrzuceniu gdy:

a) jej treśó nie odpowiada treści zapytaniaofertowego

b) zawierabłędy w obliczeniu ceny lub kosztu

c) zostałańoŻonapo terminie określonym w zapytaniu ofertowym

d) wykonawca nie wyraził zgody, na prr,edŁuŻenię tęrnlinu związania olertą

5. ZarnawiĄący popfawia w ofercie ( niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę,

którego oferta została poprawiona) :

a) oczywiste omyłki pisarskie

b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzg\ędnieniem konsekwencji

rachunkowych dokonanych poprawek



c) Inne omyłki polegające na niezgodności oferty z opisem przedmiotu

zamówieniao niepowoduj ące istotnych zmian w treści oferty

6. Zabezpieczenie naleĘtego wykonania umowy:

1) Przed zawarciem umowy Wykonawca wniesie zabezpieczenie nalezytego

wykonania umowy w wysokości l0% łącznego wynagrodzenia brutto

Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy. Zabezpieczenie nalezytego

wykonania umowy zostanie zwrócone Wykonawcy w następujących tęrminach:

-70% wysokości zabezpieczenia - w ciągu 30 dni od dnia podpisania protokołu

odbioru końcowego i uznania plzęz Zamawiającego za naleŻy cie wykonane;

-30% wysokości zabezpieczenia _ najpózniej w 15 dniu od upływu okresu

rękojmi zawady.

2) Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub

w kilku następujących formach:

a. pieniądzu;

b. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy

oszczędnościowo_kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze

zob ow iązaniem p ien iężnym ;

c. gwarancjach bankowYch;

d. gwarancjach ubezpieczeniowych;

3) oryginał dokumentu pofwierdzającego wniesienie zabezpieczenia należytego

wykonania umowy musi być dostarczony do Zamawiającego najpóźniej w

dniu podpisania umowy.

4) Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca zobowiązany będzie

wnieśó przelewem na rachunek bankowy: Bank Spółdzielczy w Mińsku

Mazowieckim Nr 70 9226 0005 0024 5238 2000 0130 z podaniem tytulu:

,rZab ezpieczenie należyte go wykon ania umowy' nr sp rawy RI.27 1.3.3 0,2020"

Termin wykonania całości przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia

należy wykonaó w okresie wakacyjnym od 1 lipca do 25 sierpnia 2020 r.

Vil. Warunki płatności:

Faktura za wykonanie przedmiotu umowy będzie wystawionaprzez Wykonawcę po

protokolarnym odbiorze wykonanych robót (bez uwag).

VI.

1



ZapŁata faktur Wykonawcy nastąpi przelewem na konto Wykonawcy podane na

fakturze, w terminie 2t dni od dostarczenia faktury do siedziby Zamawiającego.

vm. Termin rwiązania ofeńą:

30 dni. Bieg terminu zvłiązania ofertą rczpoczyna 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 24 czerwca 2020 t. do godz. 10.00, Urząd Gminy Mińsk mazowiecki, sekretariat pok.

102, fax. 25 75625 50lub na adres Email: inwestycje@minskmazowiecki,pl

xI. Za|ączniki do zapytania ofertowego:

1. Przedmiar robót

2. Wzór oferty

3. Wzórumowy

4. oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

osobami upoważnionymi do kontaktów lub udzielania wszelkich wyjaśnień jest Patrycja
Lipińskn- podinspektor ds. inwestycyjnych, TeL (25) 756 25 23

Piechoski

)




