Sadkowice, 27.02.2013 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE
dotyczące realizacji zadania o wartości nie przekraczającej równowartości
14 tysięcy euro
Gmina Sadkowice zaprasza do składania ofert na wykonanie zadania pn. „Opracowanie
kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej przebudowy
budynku położonego w miejscowości Olszowa Wola w celu utworzenie świetlicy
środowiskowej wraz zagospodarowaniem działki oraz pełnienie nadzoru autorskiego”
Wybór wykonawcy nastąpi bez stosowania ustawy-Prawo zamówień publicznych
gdyż wartość zamówienia stanowi równowartość poniżej 14 tys. euro- zgodnie z art. 4 pkt. 8
Prawa zamówień publicznych.
1. Przedmiotem zapytania ofertowego jest realizacja zadania
Gmina Sadkowice zaprasza do składania ofert na wykonanie zadania pn.
„Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej
przebudowy budynku położonego w miejscowości Olszowa Wola w celu utworzenie
świetlicy środowiskowej wraz zagospodarowaniem działki oraz pełnienie nadzoru
autorskiego”

2. Opis warunków udziału:
O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
- posiadają uprawnienia do wykonywania niniejszego zadania. Zamawiający uzna warunek
za spełniony gdy Wykonawca złoży oświadczenie wg załączonego wzoru nr 2.
- posiadają wiedzę i doświadczenie. Zamawiający uzna warunek za spełniony gdy
Wykonawca udokumentuje, że należycie wykonał co najmniej 1 usługę projektową o
podobnym charakterze ( projekty np. budynków) o wartości nie mniejszej niż 5 000 zł
brutto. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia dokumentów (np. referencji)
potwierdzających, że wykazane usługi, o których mowa powyżej, zostały wykonane
należycie. Należy złożyć wykaz usług wg załączonego wzoru nr 3.
- Wykonawca złoży ofertę wg wzoru nr 1 w określonym terminie oraz zaakceptuje warunki
umowy

3. Termin wykonania zamówienia:
a) Terminy wykonania i przekazania ZAMAWIAJĄCEMU przedmiotu umowy
dotyczącego Etapu I - kompletnej dokumentacji budowlano-kosztorysowej wraz z
ostatecznymi pozwoleniami na budowę w terminie do 15 lipca 2013 r.
Zachowanie terminu jest konieczne gdyż inwestycja planowana jest do finansowania z
wykorzystaniem środków z PROW.
b) Termin wykonania Etapu II - pełnienie nadzoru autorskiego – do czasu zakończenia
inwestycji związanych z realizacją projektów będących przedmiotem zamówienia.
4. Termin zapłaty:
30 dni od wystawienia faktury, która będzie wystawiona na zasadach określonych w
umowie.
5. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 14 marca 2013 r. :
- w formie pisemnej na adres Urzędu Gminy w Sadkowicach, Sadkowice 129A, 96-206
Sadkowice (ważna data doręczenie do Urzędu Gminy w Sadkowicach do
14 marca 2013 r.)
- w formie pisemnej osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy w Sadkowicach.
6. Oferta powinna zawierać:
- wypełniony formularz „Oferta” wg wzoru stanowiący załącznik nr 1 wraz z wypełnionymi
załącznikami nr 2 i 3 oraz pozostałe dokumenty określone w niniejszym ogłoszeniu.
7. Kryteria wyboru oferty:
Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
CENA
Sposób oceny ofert:
Cena oferty – NAJNIŻSZA CENA spośród złożonych ofert spełniających wymagania
określone w niniejszym ogłoszeniu.
8.

Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć:

Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru.

9. Cena jest ceną ryczałtową za cały przedmiot zamówienia.
10. Szczegółowe warunki realizacji zadania oraz jego zakres zawarto w projekcie
umowy stanowiącym załącznik nr 4.
11. Decydującym elementem wyboru oferty będzie cena.
12. Wójt Gminy Sadkowice może unieważnić niniejsze postepowanie i odstąpić od
zawarcia umowy, jeżeli najniższa oferta przekroczy kwotę jaką Zamawiający zamierza
przeznaczyć na sfinansowanie zadania.

Wójt Gminy Sadkowice
Leszek Jankowski

Data ..................................

załącznik nr 1

OFERTA
(bez stosowania ustawy-Prawo zamówień publicznych -wartość zamówienia poniżej
14 tys. euro)
1. Przedmiot zamówienia:
„Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej
dotyczącej przebudowy budynku położonego w miejscowości Olszowa Wola w
celu utworzenie świetlicy środowiskowej wraz zagospodarowaniem działki
oraz pełnienie nadzoru autorskiego”
Dane dotyczące Wykonawcy:
Nazwa....................................................................................................................
Siedziba.................................................................................................................
Nr telefonu/faks......................................................................................................
nr NIP......................................................................................................................
nr REGON...............................................................................................................
Dane dotyczące Zamawiającego
Gmina Sadkowice, Sadkowice 129A
96-206 Sadkowice
Oferujemy realizację zamówienia za wynagrodzeniem ryczałtowym:
w kwocie.............................................................zł brutto
(słownie kwota brutto:...........................................................................................)
Sposób wyliczenia:
cena netto...........................................................................................................zł
należny podatek VAT.......................................................................................................zł

W tym za :
a) I Etap - Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej
dotyczącej przebudowy budynku położonego w miejscowości Olszowa Wola w
celu utworzenie świetlicy środowiskowej wraz zagospodarowaniem działki - 90%
wynagrodzenia określonego powyżej:
to jest kwotę……………………………………………………………
b) Za Etap II – nadzór autorski -10% wynagrodzenia określonego powyżej
to jest kwotę…………………………………………………………….

2. Oświadczamy, że w cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania
zamówienia.
3. Oferujemy wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i uzyskanie ostatecznego
pozwolenia na budowę dla zadania – ETAP I – „Opracowanie kompleksowej dokumentacji
projektowo-kosztorysowej dotyczącej przebudowy budynku położonego w miejscowości
Olszowa Wola w celu utworzenie świetlicy środowiskowej wraz zagospodarowaniem
działki” w terminie do 15 lipca 2013 r.
4. Oświadczamy, że
przygotowania oferty.

zdobyliśmy wszelkie

konieczne informacje potrzebne do

5. Oświadczamy, że akceptujemy wszystkie warunki określone w projekcie umowy ,
stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszego ogłoszenia
6. Oświadczamy, że w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia
umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

..................................
podpis Wykonawcy

Załącznik nr 2

Oświadczenie
Dotyczy zadania pn. „Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowokosztorysowej dotyczącej przebudowy budynku położonego w miejscowości
Olszowa Wola w celu utworzenie świetlicy środowiskowej wraz
zagospodarowaniem działki oraz pełnienie nadzoru autorskiego”

Nazwa Wykonawcy:
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Adres Wykonawcy :
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

Oświadczamy, że posiadamy uprawnienia do wykonywania niniejszego zadania oraz
posiadamy niezbędną wiedze i doświadczenie i dysponujemy osobami zdolnymi do
wykonania zadania.

......................................................
podpis Wykonawcy

Załącznik nr 3

Dotyczy zadania pn. „Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowokosztorysowej dotyczącej przebudowy budynku położonego w miejscowości
Olszowa Wola w celu utworzenie świetlicy środowiskowej wraz
zagospodarowaniem działki oraz pełnienie nadzoru autorskiego”

WYKAZ USŁUG
Nazwa wykonawcy .................................................................................................
Adres wykonawcy

.................................................................................................

Wykaz usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i
doświadczenia. Zamawiający uzna warunek za spełniony gdy Wykonawca udokumentuje, że
Wykonawca należycie wykonał co najmniej 1 usługę projektową o podobnym charakterze
( projekty np. budynków) o wartości nie mniejszej niż 5 000 zł brutto .
.
Zakres usług

Lp.

Nazwa zamawiającego Całkowita wartość
wykonanych usług brutto

Data rozpoczęcia i zakończenia
wykonywania usług

1.

2.
3.
4.
5.

Do wykazu należy dołączyć dokumenty potwierdzające, że wykazane usługi zostały wykonane
należycie.

.

................................................................................
(podpis Wykonawcy)

