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ZAPRoSZENIE Do zŁoŻENIA OFERTY

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

z'łoŻęnia oferty cenowej na wykonanie zadaria Pil.i ,, Wykonanie altany przy świetlicy w

Targówce"

I. Przedmiot zamówienia

1. Przedmiotem postępowania ofertowego jest dostawa i montaż altany ogrodowej wraz

ze stołem drewnianym, na działce o nr 57ll0 położonej przy ul. Mazowieckiej 39, w

miej scowości Targówka, gmina Mińsk Mazowiecki.

2. Specyfikacjaaltany:

. Wymiary- 5,0 x 4,0 m,

. Wysokośó ścian bocznych 2,05- 2,30 m,

o Wysokośó całkowita3,Z}- 3,40 m,

. SłupY nośne min. 12x12 cm,

o Dwa wejścia- oba na ścianie dłuŻszej po ok. 1 m szerokości, pomiędzy

wejściami ścianka

o Konstrukcja_ drewno suszone' sosnowe' impregnowane w kolorze dąb,

o Dach wykonany z desek boazeryinych pokryy gontem bitumicznym w kolorze

brązowym,

o Stolarka wykończeniowa- tylna ściana pełna do ok. 100 cm wysokości, a od

połowy do samej góry kratka aŻutowa. Pozostałe ściany do wysokości ok. 100

cm pełne, a następnie wolna (pusta) ptzestrzeń z ewentualnie dodatkową

stolarką wykończeniową według ofert Wykonawcy ,

o Stół drewniany o długości 3 m i szerokości ok 0,9-1 m wraz z dwoma

przymocowanymi do stołu ławkami o długości 3 m.

3. Wszystkie materiały niezbędne do montażu np. beton do montazu altany leżą po

stronie Wykonawcy.



4. Altanę naleŻy zamontowaó na przygotowanym podłożu z kostki.

il. Gwarancja:

1. WykonawcaldzielaZamawiającemu rękojmizawady wykonania przedmiotu umowy

na okres 36 miesięcy od dnia podpisania (bez uwag) protokołu odbioru końcowego.

2. W okresie rękojmi Wykonawca zobowięuje się do bezpŁatnego usunięcia wad i

usterek w terminie 7 dni \icząc od daty pisemnego (forma listu, e-maila lub fax-u)

powi adom ienia pt zez Zamawiaj ące go .

ilI. Zasady sporządzania oferty:

1. oferta powinna zostai sporządzonanaWzorze oferty, stanowiącymZałącznik nr 1 do

Zapylartta ofertowego otv powinna zawienó cenę netto i brutto wykonania

przedmiotu zamówienia.

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

zamówienia otaz obejmuje wszystkie koszty związane z wykonaniem zadania,

określonegoprzezZamawiającegowZapytaniuofertowym.

3. Wszystkie wydatki poniesione w skutek rea\izacji przedmiotu zapfiania ofeńowego

leżą po stronie oferenta.

IV. Inne wymagania:

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wzywania Wykonawców w celu

uzupełnień dokumentów w przypadku ofert wadlivwch i/lub niękompletnych.

2. w przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana jako

najkorzystniejsza będzie uchylał się od zawarcia umowy Zamawiający może

wybraó ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez ptzeprowadzenia

ich ponownej ocenyo chyba, Że zachodzi przesłanka unieważnienia postępowania.

3. ZanawiĄący zastrzega sobie możliwośó uniewaznienia postępowania w sprawie

Zapytania ofertowego.

4, Oferta podlega odrzuceniu gdy:

a. jej treść nie odpowiada treści zapytaniaofertowego

b. za'wierubłędy w obliczeniu ceny lub kosztu

c. zostałazłoŻonapo terminie określonym w zapytaniu ofertowym



d. wykonawca nie wyraziŁ zgody,naprzedŁuŻenie terminu związania ofertą.

v. Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 9 pńdziernika 2020 r

vI. Warunki płatności:

1. Faktura za wykonanie przedmiotu umowy będzie wystawiona przez Wykonawcę po

protokolarnym odbiorze wykonanych robót (bez uwag).

Ż. ZapŁata faktury Wykonawcy nastąpi przelewem na konto Wykonawcy podane na

fakturze, w terminie 14 dni od dostarczenia faktury do siedziby Zamawiającego.

Vu. Termin rwiązania ofertą:

30 dni. Bieg terminu związania ofertą rczpoczyna się wraz z upływem terminu składania

ofert,licząc od dnia składania ofert włącznie.

VnI" Kryterium oceny ofert: 1007o cena

IX. Termin i miejsce składania ofert:

Do 7 września 2020 r do godz. 10.00, Urząd Gminy Mińsk Mazowiecki, sekretariat pok. 102,

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

x. Załączniki do zapytania ofeńowego:

1. Wzóroferty

2. Wzór umowy

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




