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ZAPRoSZENIE Do 7'Ł0ŻENIA oFERTY

Gmina Mińsk Mazowiecki ul. Chełmońskiego 14' 05_300 Mińsk Mazowiecki zaptasza do zfoŻenia

oferty cenowej na wykonanie zadania pn: ,rBudowa wiaty rowerowej płąy Szkole Podstawowej w

Hucie Mińskiej z siedzibq w Cielechowiźnie ".

"Zadanie pn. ,,Budowa wiaty rowerowej prąy Szkole Podstawowej w Hucie Mińskiej z siedzibq w

Cielechowiźnie '' współfinansowano przy pomocy środków z budŻetu Województwa

Mazowieckiego w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE}0}}'

I. Przedmiot zamówienia

1. Przedmiotem postępowania ofertowego jest budowa wiaty rowerowej zapewniającej

zadaszenie dla 15 rowerów wtaz z wykonaniem utwardzenia z kostki betonowej oraz z

wyposużeniem, przy Szkole Podstawowcj w Hucie Mińskiej zlsw Cielechowiźnie na dziŃce

nr |t9lŻ, gmina Mińsk Mazowiecki, według zaŁączonego projektu zagospodarowania terenu.

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

Budowlanym _ ZaŁącznik nr 2 otaz w Ptzedmiatze robót ( Załącznik nr 1 ) _ stanowi

podstawę do sporząd zenia oferty.

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

ńŻniÓ się w za\eżności od specyfiki produkowanych vtządzeń +' 15% od podanych w treści

Proj ektu technicznego.

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

5. Przed zŁoŻeniem oferty na wykonanie przedmiotu zapytania ofertowego zaleca się dokonanie

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

wszystkie koszty zaprace niezbędne do wykonania przedmiotu zapytania ofertowego.



il. Gwarancja:

1. Wykonawca udziela Zanawiającemu rękojmi 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 dnilicząc od daty pisemnego (forma listu, e-maila lub fax-u) powiadomieniaprzez

Zamawiającego.

ilI. Zasady sporządzania oferty:

l. oferta powinna zostać sporządzona na Wzorze oferty, stanowiącym Załącznik nr 5 do

Zapytania ofertowego oraz powinna zawieraÓ cerly zakaŻdy element osobno otaz tazem za

całośó (netto i brutto) wykonania przedmiotu zamówienia.

2. Zaproponowana cena w ofercie jest ceną ryczaltową na wykonanie całego zamówienia oraz

obejmuje wszystkie koszty związane z wykonaniem zadania, określonego ptzez

Zarnawiające go w Zapytanu ofertowym.

3" Wszystkie wydatki poniesione w skutek rcaIizacji przedmiotu zapytania ofertowego leŻąpo

stronie oferęnta.

4. W przypadku udzielenia zamówienia dodatkowego WykonawcawytuŻazgodę na wyliczenie

wynagrodzenia dodatkowego zgodnie z kalkulacją cenową przedstawioną w ofercie.

IV. Inne wymagania:

2.

Zamawiający 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 uchylał się od zawarcia umowy Zarnawiający moŻe wybraó ofertę

najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez ptzeprowadzenia ich ponownej oceny,

chyba, Że zachodzi przesłanka uniewaznienia postępowania.

ZamawiĄący zastzega sobie możliwośó unieważnienia postępowania W sprawie

Zapytania ofertowego.

Oferta podlega odrzuceniu gdy:

a. jej treśó nie odpowiada treści zapytaniaofertowego

1

J.

4.



b. zawierubłędy 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 16 puŻdziernika202D t.

VI. Warunki płatności:

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

protokolarnym 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.

vil. Termin zrłiązania ofeńą:

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

od dnia składania ofert włącznie.

VIII. Kryterium oceny ofeń: l00oń cena

IX" Termin i miejsce składania ofert:

Do 2t września 2020 t do godz. 10.00, Utząd Gminy Mińsk Mazowiecki, sekretariat pok. I02, fax.

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

x. Załączniki do zapytania ofeńowego:

1. Przedmiar robót

2. Projekt budowlany

3. Plan Zagospodarowania Terenu

4. Projekt poprzeczny terenu, detale drogowe

5. Wzór oferty

6. Wzór umowy

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

up. Wój ta




