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ZAPRoSZENIE Do ZŁoż.fijNIA oF'ERTY

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

oferty cenowej na wykonanie zadania pn.: ,,Budowa wiaty rowerowej przy Szkole Podstawowej w

Mariance "

o'Zadanie pn, ,rBudowa wiaty rowerowej przy Szkole Podstawowej w Mariance'' współfinansowano

przy pomocy środków z budŻetu Województwa Mazowieckiego w ramach "Mazowieckiego

Instrumentu Aktywizacj i Sołectw MAZowS ZE 2020"

L Przedmiot zamówienia

1. Przedmiotem postępowania ofertowego jest budowa wiaty rowerowej zapev,rniającej

zadaszenie dla 15 rowerów wraz Wposazeniem oraz wykonanie utwardzenia z kostki

betonowej i niwelację oraz rekultywację nawierzchni wokół wiaty, przy Szkole Podstawowej

w miejscowości Marianka na dziaŁce nr ll0l2, gmina Mińsk Mazowiecki, według

załączonego proj ektu zagospodarowania terenu.

2. Szczegółowy zakres robót do wykonania w ramach zadania opisany został w Projekcie

technicznym - Załącznik nr 2' oraz w Przedmiarze robót ( Załącznik nr 1 ) _ stanowi

podstawę do sporząd zenia oferty.

3. Podane w Projekcie technicznym wymiary utządzeń mają charakter orientacyjny i mogą

ńŻnió się w zaIeŻności od specyfiki produkowanych utządzeń r tsvo od podanych w treści

Proj ektu technicznego.

4. Wszystkie materiały niezbędne do montażu muszą byó wkalkulowane w ofertę.

5. Przed złoŻeniem oferty na wykonanie przedmiotu zapfiania ofertowego zaleca się dokonanie

oględzin terenu wtaz z dokonaniem stosownych pomiarów, tak by zawarto w cenie oferty

wszystkie koszty zaptace niezbędne do wykonania przedmiotuzapytania ofertowego.



il. Gwarancja:

t. Wykonawca udzie1ra Zamavłtającemu rękojmi za waĘ 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 dnilicząc od daty pisemnego (forma listu, e_maila lub fax_u) powiadomierttaprzez

Zamawiającego.

IIII. Zasady sporządzania oferty:

1. oferta powinna zostaó sporządzona na Wzorze oferty, stanowiącym Załącznik nr 5 do

Zapytania ofertowego oraz powinna zawieruć ceny zakaŻdy element osobno oraz tazem za

całośó (netto i brutto) wykonania przedmiotu zamówienia.

2. Zaptoponowana cena w ofercie jest ceną ryczałtową na wykonanie całego zamówienia oraz

obejmuje wszystkie koszty związane z wykonaniem zadania, określonego ptzez

Zanawiaj ące go w Zapytanfu ofertowym.

3, Wszystkie wydatki poniesione w skutek rca|izacji przedmiotu zapytania ofertowego leŻąpo

stronie Oferenta.

4. W przypadku udzieleniazamówienia dodatkowego WykonawcawyraŻazgodę na wyliczenie

wynagrodzenia dodatkowego zgodnie z kalkulacją cenową przedstawioną w ofercie.

IV. Inne wymagania:

2.

Zanawiający zastrzega sobie prawo do wzywania Wykonawców w celu uzupełnień

dokumentów w przypadku ofert wadliwych i/lub niekompletnych (dotyczy oferty

najkorzystniejszej).

W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza

będzie ucĘlał się od zawarcia umowy Zamawiający moŻe wybraó ofertę

najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownej oceny,

chyba, Żę zachodzi przesłanka unieważnienia postępowania.

Zamawiający zastrzega sobie możliwośó uniewaŻnienia postępowania w sprawie

Żapytania ofertowego.

Oferta podlega odrzuceniu gdy:

a. jej treść nie odpowiada treści zapytaniaofertowego

I

3.

4.



b. zawierabłędy w obliczeniu ceny lub kosztu

c. zostałazłożonapo terminie określonym w zapyilaniu ofertowym

d. wykonawc a nie wyraził zgody, na przedłuŻenie terminu związallta ofertą.

v. Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 16 płździemika}0}l r

vI. Warunki płatności:

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

protokolamym odbiorze wykonanych robót (bez uwag).

2. Zapłata faktury Wykonawcy nastąpi przelewem na konto Wykonawcy podane na fakturze, w

terminie 7 dni od dostarczenia faktury do siedziby Zamawiającego.

vII. Termin związania ofertą:

30 dni. Bieg terminu związartiaofertą rczpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert, licząc

od dnia składania ofert włącznie.

VIII. Kryterium oceny ofert: 100% cena

IX. Termin i miejsce składania ofert:

Do 21września 2020 r do godz. 10.00, Utząd Gminy Mińsk Mazowiecki, sekretariat pok. l02, fax.

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

x. Za\ączniki do zapytania ofertowego:

1. Przedmiar robót

2. Projekt budowlany

3. Plan Zagospodarowania Terenu

4. Projekt poprzeczny terenu, detale drogowe

5. Wzór oferty

6. Wzór umowy

osobani upoważnionymi do kontaktów lub udzieląnią wszelkich wyjaśnień jest
podinspektor ds. inwestycyjnych, TeL (25) 756 25 23 up. Wó




