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Zapvtanie Ofertowe

Gminny Zaklad Gospodarki Komunalnej w Minsku Mazowieckim z siedzib^ przy

ulicy Chelmonskiego 14, 05-300 Minsk Mazowiecki zaprasza do zlozenia propozycji cenowej

na wykonanie zadania pn.:

„Zabezpieczenie i odwodnienie urz^dzen przepompowni sciekow

na ul. Slonecznej w Karolinie"

Opis przedmiotu Zapvtania ofertowego:

Przedmiotem post^powania ofertowego s^ roboty polegajqce na wykonaniu zgodnie z

projektem sieci kanalizacji deszczowej grawitacyjnej wraz z wylotem do rzeki Srebna na

dzialkach o nr ewid.: 784/25 i 784/18 polozonych w miejscowosci Karolina oraz na dzialce nr

791 w miejscowosci Stara Niedzialka, na terenie gminy Minsk Mazowiecki.

Wykonawca zobowi^zany jest do:

1. Przeprowadzenia wizji lokalnej terenu, zweryfikowania wszystkich niezb^dnych

kosztow i przedstawic jedn^ cen^ brutto (po przyj^ciu oferty cena nie moze ulec

zmianie w oparciu o ewentualne niescislosci opisu). W przypadku jakichkolwiek

w^tpliwosci oferenci winni wyst^powac z pisemnym zapytaniem w terminie

najpozniej do 2 dni przed dat^ skladania ofert.

2. Wykonana calosci prac zgodnie z ustaw^ z dnia 13 lutego 2020 r. Prawo budowlane

(Dz.U.2020.1333 ze zm.) oraz na kazde wezwanie Zamawiaj^cego okazania

certyfikatow zgodnosci z polsk^ norm^ lub aprobat^ techniczn^ kazdego

uzywanego na budowie wyrobu.

3. Wykonania na wlasny koszt transportu odpadow do miejsc ich wykorzystania lub

utylizacji, l^cznie z kosztami utylizacji przestrzegaj^c przepisy prawne wynikaj^ce

z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2020 r.,

poz. 1219 ze zm.) oraz ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z

2020 r. poz. 797 ze zm.).

Zasady sporz^dzenia oferty:

1. Ofert? nalezy sporz^dzic na zat^czonym wzorze oferty - zal^cznik nr 1

2. W przypadku udzielenia zamowienia Wykonawcy, ktorego oferta zostala wybrana

Jako najkorzystniejsza, Wykonawca zobowi^zuje si? do zawarcia umowy zgodnej ze

wzorem zal^czonym do zapytania jako zal^cznik nr 2, w miejscu i terminie

wskazanym przez Zamawiaj^cego,

3. Zaproponowana cena w ofercie jest cen^ ryczaltow^ za wykonanie calego

zamowienia oraz obejmuje wszystkie koszty zwiqzane z realizacj^ ww. robot, w tym

ryzyko Wykonawcy z tytulu oszacowanla wszelkich kosztow zwiqzanych z realizacj^

przedmiotu umowy, a takze oddzialywania innych czynnikow maj^cych lub mog^cych

miec wplyw na koszty wynagrodzenia ryczahowego okreslonego w umowie.



Inne wymagania:

1. Zamawiaj^cy zastrzega sobie prawo do wzywania Wykonawcow w celu uzupeinien

dokumentow w przypadku ofert wadliwych i/lub niekompletnych.

2. W przypadku, gdy Wykonawca, ktorego oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza

b^dzie uchylat si^ od zawarcia umowy Zamawiaj^cy moze wybrac ofert?

najkorzystniejsza sposrod pozostaiych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownej

oceny, chyba, ze zachodzi przeslanka uniewaznienia post?powania.

3. Zamawiaj^cy zastrzega sobie mozliwosc uniewaznienia post?powania w sprawie

Zapytania ofertowego.

Termin zwi^zania ofert^: 30 dni. Bieg terminu zwi^ania ofert^ rozpoczyna si? wraz

z uplywem terminu skiadania ofert, licz^c od dnia skladania ofert wl^cznie.

Termin wykonania przedmiotu zamowienia: do 17.12.2020 r.

Kryterium oceny ofert: cena 100%

Termin i miejsce skiadania ofert; do 15.10.2020 do godz. 15:00, Gminny Zaklad Gospodarki

KomunalneJ w Minsku Mazowiecki, sekretariat pok. 27, fax. (25) 756 25 50 lub na adres e-mail:

sekretariat@gzgk.pl

Osobq upowaznionq do kontaktow lub udzielania wszelkich wyjasnien jest Daniel Macios - kierownik

GZGK w Minsku Maz., tel. 795470913 lub Tomasz Malkowski tel. 795-470-068 - z-ca. kierownika

zakladu GZGK w Minsku Maz.
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