„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

FORMULARZ OFERTY
na wykonanie /robót budowlanych/ dostaw/ usług/ inne *
nr sprawy ZP.271.12.2018

I.

ZAMAWIAJĄCY
Gmina Dobrzany
ul. Staszica 1
73-130 Dobrzany
tel. (91) 562 02 01, fax (91) 562 02 04

II.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Nazwa przedmiotu zamówienia: dostawa, usługa, robota budowlana*
Budowa miejsc rekreacji w Dobrzanach.
2. Opis przedmiotu zamówienia:
1) przedmiot zamówienia obejmuje wszelkie prace i czynności niezbędne do budowy
miejsc rekreacji w Dobrzanach, w tym budowy:
a) placu zabaw na działce 54/5 obręb 3 miasta Dobrzany,
b) siłowni zewnętrznej na działce nr 185 obręb 2 miasta Dobrzany,
c) siłowni zewnętrznej na działce nr 53 obręb 3 miasta Dobrzany,
2) szczegółowo opis przedmiotu zamówienia określają: projekty budowlane, Specyfikacje
Technicznego Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz pomocniczo przedmiary
robót, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego opracowania (dokumenty w wersji
elektronicznej),
3) Wykonawca zobowiązany jest do skalkulowania ceny za przedmiot zamówienia
z należytą starannością w oparciu o dokumentację techniczną. Przedmiary robót
stanowią jedynie materiał pomocniczy przy kalkulowaniu ceny. Obowiązującym
wynagrodzeniem jest wynagrodzenie ryczałtowe,
4) w celu prawidłowego sporządzenia oferty, Wykonawca powinien zapoznać się
z przedmiotem zamówienia oraz pozyskać wszelkie niezbędne informacje, co do
ryzyka, trudności i wszelkich innych okoliczności, jakie mogą wystąpić w trakcie
realizacji zamówienia, łącznie z dokonaniem wizji lokalnej, przy czym koszt wizji
lokalnej ponosi Wykonawca. W cenie oferty Wykonawca przedstawi wszystkie koszty
za roboty niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia zgodnie z przyjętą
technologią wykonania robót, aktualnymi przepisami, określoną Polską Normą oraz
warunkami określonymi w niniejszym opracowaniu,
5) Wykonawca realizując zamówienie powinien zwrócić szczególną uwagę na
zabezpieczenie pod względem BHP miejsca wykonywania robót i miejsc składowania
materiałów,
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6) Wykonawca w trakcie wykonywania robót ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo
swoich pracowników oraz innych osób znajdujących się w obrębie przekazanych
placów budowy z tytułu prowadzonych prac,
7) zakres zamówienia obejmuje również wykonanie wszystkich wymaganych prawem
i określonych w specyfikacji technicznej badań, prób, atestów materiałowych
i spawalniczych,
8) Wykonawca zapewni materiały i urządzenia niezbędne do wykonania przedmiotu
zamówienia, posiadające aktualne atesty i certyfikaty pozwalające na ich stosowanie.
Transport materiałów na place budowy oraz dostarczenie i eksploatacja maszyn
i urządzeń obciążają Wykonawcę,
9) po zakończeniu robót ale przed ostatecznym odbiorem przez Zamawiającego
Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania terenów budowy wraz z terenami
przyległym i doprowadzenia ich do stanu, jaki był przed rozpoczęciem robót,
10) przed przystąpieniem do końcowego odbioru robót Wykonawca przedstawia
Zamawiającemu protokoły z prawidłowej realizacji zamówienia, certyfikaty lub atesty
na zastosowane materiały i urządzenia,
11) jeżeli gdziekolwiek w załącznikach, przedmiot zamówienia określony został poprzez
wskazanie znaków towarowych, to należy to odczytać w następujący sposób: wszystkie
materiały i urządzenia niezbędne do wykonania zadania dostarcza Wykonawca, podane
w opisach nazwy własne nie mają na celu naruszenia art. 29 i art. 7 ustawy Prawo
zamówień publicznych a jedynie mają za zadanie sprecyzowanie oczekiwań
jakościowych i technologicznych Zamawiającego. Materiały użyte do wykonania
przedmiotu zamówienia muszą posiadać cechy jakościowe i technologiczne, co
najmniej takie, jakie zostały określone w dokumentacji projektowej oraz muszą
posiadać stosowne atesty i certyfikaty,
12) Wykonawca zobowiązany jest wraz z ofertą przedłożyć zbiorcze zestawienie
kosztów stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego opracowania, brak załącznika
skutkować będzie odrzuceniem oferty,
13) gwarancja na wykonany przedmiot zamówienia wynosi min. 36 miesięcy od daty
odbioru robót. Wykonawca wydłuża okres odpowiedzialności z tytułu rękojmi na okres
gwarancji (min. 36 miesięcy),
14) inwestycja realizowana w ramach projektu „Budowa miejsc rekreacji w Dobrzanach”,
dofinansowana w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach
strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów
grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Wymagania dotyczące wykonania zamówienia:
termin realizacji zamówienia: do dnia 15.06.2018 r.
warunki gwarancji: min. 36 miesięcy,
warunki płatności: przelew 30 dni,
wymagania jakie powinni spełniać Wykonawcy zamówienia
dokumentów i oświadczeń (np. koncesje, zezwolenia): nie wymaga,
5) kryteria wyboru ofert:
1)
2)
3)
4)

w

zakresie
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Przy wyborze oferty najkorzystniejszej, Zamawiający będzie się kierował następującymi
kryteriami:

cena ofertowa – 80 %
wydłużenie okresu gwarancji – 20 %
Każdy z Wykonawców w poszczególnych kryteriach otrzyma odpowiednią ilość
punktów, wyliczoną w następujący sposób:
a) cena ofertowa - wg następującego wzoru:
N
I P = ----- x A
B
gdzie poszczególne litery oznaczają:
I P – ilość punktów,
N – cena ofertowa najniższa spośród wszystkich rozpatrywanych ofert,
B – cena ofertowa oferty badanej (przeliczanej),
A – waga kryterium 80
b) liczba punktów za kryterium „wydłużenie okresu gwarancji” będzie
obliczone następująco:
- minimalny okres gwarancji 36 miesięcy – 10 pkt
- okres gwarancji wydłużony do 48 miesięcy - 20 pkt
Uwaga: Przy obliczaniu punktów Zamawiający zastosuje zaokrąglenie do
dwóch miejsc po przecinku.
Oferta wygrywająca w zamówieniu to oferta z największą liczbą przyznanych
punktów w oparciu o ustalone kryteria.
6) zabezpieczenia należytego wykonania umowy (wadium itp.): nie wymaga,
7) osoby do kontaktu: Bogdan Syganiec Z-ca Burmistrza Gminy Dobrzany.

III.

FORMA ZŁOŻENIA OFERTY
Ofertę na formularzu oferty należy złożyć w terminie do dnia 20.04.2018 r. do godz. 10:00
w formie:
a) pisemnej w języku polskim (osobiście, listownie) na adres: Urząd Miejski,
ul. Staszica 1, 73-130 Dobrzany, pokój nr ¾,
b) faksem na numer: (91) 562 02 04,
c) w wersji elektronicznej na e-mail: zamowienia.publiczne@dobrzany.pl

3

IV.

NAZWA I ADRES WYKONAWCY
NAZWA: ……………………………………………………………………………...
ADRES: ……………………………………………………………….……………...

Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę ryczałtową:
Cenę netto: …………………………. zł
Cenę brutto: ………………………….. zł
słownie brutto: ………………………………………………………………… zł

Okres udzielonej gwarancji na wykonane roboty (podany w miesiącach): …………
(min. 36 miesięcy od daty odbioru końcowego robót).

1. Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego
zastrzeżeń.
2. Załącznikami do niniejszego formularza oferty stanowiącymi integralną część oferty są:
1) zbiorcze zestawienie kosztów
2) ……………………………………………..

…………………….., dnia ………………….

……………………………………………
(podpis osoby uprawnionej)
(pieczęć Wykonawcy)

*niepotrzebne skreślić
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Załącznik nr 2
………………………………
Pieczęć Wykonawcy

ZBIORCZE ZESTAWIENIE KOSZTÓW
Budowa miejsc rekreacji w Dobrzanach

Lp.

Wyszczególnienie
elementów rozliczeniowych

Wartość netto

Wartość brutto

Budowa placu zabaw na działce 54/5 obręb 3 miasta Dobrzany
1
2
3

Nawierzchnie
Ogrodzenie
Wyposażenie

Budowa siłowni zewnętrznej na działce nr 185 obręb 2 miasta Dobrzany
1

Wyposażenie

Budowa siłowni zewnętrznej na działce nr 53 obręb 3 miasta Dobrzany
1

Wyposażenie

Razem
* Wartość należy podawać w PLN z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku

..........................................., dnia ......................

........................................................................
Podpis wraz z pieczęcią Wykonawcy
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