GMINA SADKOWICE
Sadkowice 129A

Gmina Sadkowice

tel./fax:46/815-61-26 NIP;835-15-32-028

Sadkowice, dnia 21.02.2017 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE
Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:
„Budowa chodnika w miejscowości Trębaczew"
Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 30.06.2017 r.
Kryterium oceny ofert - cena 100 %
I. Zamawiający: GMINA SADKOWICE
NIP 835-15-32-028
Adres: Sadkowice 129 A 96-206 Sadkowice
Telefon: (46)81561 10
Fax:
(46)8156191
II. Określenie przedmiotu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na budowie chodnika na działkach o numerach
ewidencyjnych:
147/1 w obrębie ewidencyjnym NOWY TRĘBACZEW oraz 371 w obrębie ewidencyjnym TRĘBACZEW
2. Zakres zadania obejmuje wykonanie:
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ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.
CHODNIKI ZJAZDY
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ROBOTY ZIEMNE
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.lyżki 1 .20 m3 w
gr.kat. III-IV z transp. urobku na odl. do 1 km sam. samowylad.
Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi
po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat.gr. I-IV) Krotność = 10
Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat.
II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
PODBUDOWA
Warstwy odcinające zagęszczane mechanicznie o grubości 10 cm
Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm
Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm Krotność = 1 .5
ROBOTY ZWIĄZANE Z WYKONYWANIEM NAWIERZCHNI
Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej grubości 8 cm na podsypce cementowopiaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem- Zjazd
Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej grubości 6 cm na podsypce cementowopiaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem- Chodnik
KRAWĘŻNIKI 1 OBRZEZA
ROBOTY ZIEMNE
Rowki pod krawężniki i ławy o wymiarach 40x40 cm w gruncie kat.l-ll
Rowki pod obrzeże i ławy o wymiarach 40x40 cm w gruncie kat.l-ll
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Załadunek i wywóz gruntów z rowków wykonywany koparkami podsiębiernymi
opoj.łyżki0.15m3wgr.kat. lllztransp.urobku naodl.do! km
sam.samowytad.
Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi
po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)
Krotność = 10
ROBOTY ZWIĄZANE Z USTAWIENIEM KRAWĘŻNIKA 1 OBRZEŻA
Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych
na podsypce cementowo-piaskowej
Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm z wykonaniem ław betonowych na
podsypce cementowo-piaskowej
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3. Do przedmiotu zamówienia należy również wykonanie kosztorysów powykonawczych oraz wszelkie inne koszty
towarzyszące wykonaniu w tym m.in.: organizacja i utrzymanie zaplecza i placu budowy (wraz z dostarczeniem niezbędnych
mediów oraz zabezpieczeniami wynikającymi z przepisów BHP i p.poż, oznakowania robót, zabezpieczenie placu budowy,
uzyskania wymaganych decyzji i zgód, nadzorów, oczyszczania i utrzymywania w dobrym stanie dróg przyległych do placu
budowy z wszelkich nieczystości związanych z prowadzoną budową naprawy szkód powstałych w wyniku realizacji robót,
segregowania, składowania unieszkodliwiania odpadów oraz wywiezienia gruzu budowlanego, odbiorów przewidywanych
warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót, obsługi geodezyjnej, koszty ewentualnych odszkodowań, ubezpieczenia
oraz koszty usuwania wad i usterek gwarancyjnych i wynikających z rękojmi)
4. Wykonawca przed złożeniem oferty cenowej powinien dokładnie zapoznać się z dokumentacją łącznie z uzgodnieniami i
warunkami technicznymi (wraz ze sprawdzeniem wszystkich wymiarów zawartych w projektach oraz ilości wymienionych w
przedmiarach robót) a także dokonać oględzin terenu gdzie będzie realizowana inwestycja aby w razie stwierdzonych
niejasności domagać się od Zamawiającego wyjaśnień.
5. Zamawiający przewiduje płatności dla Wykonawcy po realizacji całego przedmiotu zamówienia, w ciągu 30 dni licząc od
dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wypełnionej faktury, która będzie wystawiona przez Wykonawcę po
odbiorze końcowym całego zadania. Zaplata będzie się odbywała na podstawie jednej faktury. Faktura wystawiona będzie
po zrealizowaniu całego zadania.
6. Oferta musi uwzględniać wszystkie koszty związane z prawidłową realizacją zamówienia. Przyjmuje się, że Wykonawca
upewnił się co do prawidłowości i kompletności oferty, która powinna pokryć wszystkie jego zobowiązania umowne, a także
wszystko to co może być konieczne dla właściwego wykonania i wykończenia robót oraz usunięcia usterek.
7. Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot zamówienia na podstawie i zgodnie z opracowaną dokumentacją
projektową Specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót. Wymagana jest należyta staranność przy realizacji
zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest do dokładnego sprawdzenia ilości robót z projektami budowlanymi. Z uwagi na
to, że umowa na roboty będzie umową z wynagrodzeniem ryczałtowym w przypadku wystąpienia w trakcie prowadzenia
robót większej ilości robót lub materiałów niż przewidziano w jakiejkolwiek pozycji przedmiaru nie będzie to uznane za roboty
dodatkowe z żądaniem dodatkowego wynagrodzenia lecz jako konieczne roboty i materiały, które Wykonawca zobowiązany
jest wykonać i dostarczyć w ramach ceny określonej w ofercie. Ewentualne braki w przedmiarze robót w robotach lub
materiałach, które są konieczne do wykonania kompletnego zadania na podstawie projektów budowlanych, wykonawczych,
nie zwalniają wykonawcy z obowiązku ich wykonania, wykonawca ma obowiązek wykonać wszystkie konieczne roboty i
dostarczyć wszystkie materiały w ramach wynagrodzenia ryczałtowego określonego w umowie, która będzie zawarta po
wyłonieniu Wykonawcy
8. Zamawiający zastrzega, że może nie wybrać żadnej oferty lub zmodyfikować treść zapytania ofertowego w szczególności:
- ze względu na konieczność usunięcia wad zapytania, dostosowania zapytania do wymagań powszechnie
obowiązującego prawa lub innych regulacji wiążących Zamawiającego,
9. Zamawiający może nie dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty i unieważnić zapytanie ofertowe bez podania przyczyny i
bez żadnej rekompensaty na rzecz Oferentów, tytułem kosztów związanych z przygotowaniem i złożeniem oferty.
10. Po zakończeniu procedury nastąpi podpisanie umowy z wybranym (zgodnie z zasadą konkurencyjności) Wykonawcą. W
przypadku gdy Wykonawca odstąpi od podpisania umowy, Zamawiający może podpisać umowę z kolejnym Wykonawcą
który w toku prowadzonego badania ofert otrzymał kolejną najwyższą liczbę punktów.
III. Zakończenie prac będzie udokumentowane:
1. protokółem odbioru podpisanym przez przedstawiciela Zamawiającego oraz Wykonawcy.

Gmina Sadkowice

IV. Sposób przygotowania oferty:
1.

Oferta musi zawierać:
a. wypełniony Formularz ofertowy stanowiący Załącznik Nr 1 do niniejszego zapytania
ofertowego;
b. wypełniony Formularz kosztorysu ofertowego stanowiący Załącznik Nr 2 do niniejszego zapytania
ofertowego;
c. aktualny odpis z właściwego rejestru przedsiębiorców, w którym jest wskazany rodzaj
działalności wykonywany przez Wykonawcę oraz osoby uprawnione do reprezentacji;

2.

Zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2013 r. póz. 907,
984,1047 i 1473 oraz z 2014 r. póz. 423) do niniejszego zamówienia nie stosuje się przepisów ww. ustawy.

3.

Oferty sporządzone na załączonym do niniejszego ogłoszenia, formularzu można składać pisemnie (listownie lub
osobiście) do dnia 06.03.2017 do godz. 15°° (wiążącą jest data wpływu do Urzędu Gminy w Sadkowicach) na
adres:
Urząd Gminy w Sadkowicach
Sadkowice 129 A 96-206 Sadkowice
z dopiskiem na kopercie
„Budowa chodnika w miejscowości Trębaczew"

4.

Osoba upoważniona do kontaktu: Remigiusz Skiba tel. 46 8156110 w. 44

