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Kawęczy n, dnia30 lip ca 2018 roku

ZAPYTAN IE OFERTOWE
Postęp owanie up roszczone p rowadzone jest w try bie zapytania ofertowego z
zachowaniem zasad określony ch w „Regu laminie Udzielania Zamówień Publiczny ch, który ch
wartość nie p rzekracza wy raŜonej w złoty ch równowartości kwoty 30.000 euro w Urzędzie
Gminy Kawęczy n oraz jednostkach organizacy jny ch”, zwanego dalej „Regu laminem”. Na
p odstawie złoŜonych ofert zamawiający wy bierze najkorzy stniejsza ofertę na p odstawie
warunków i kryteriów wskazany ch w p rzedmiotowy m zapy taniu.
Zwracamy się z up rzejma p rośbą o p rzedstawienie swojej oferty na p oniŜej op isany
p rzedmiot zamówienia.

1. Naz wa i adres Zamawiającego:
Gmina Kawęczy n, Kawęczy n 48, 62-704 Kawęczy n
REGON 311019480 NIP 668-187-54-86
TEL: (63) 288 59 10, Fax: 63 288 59 40

2. Opis prze dmiotu zamówienia.
Przed miotem za mówienia jest „Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości
Ciemień, gmina Kawęczyn, tj.
Część I: Przebudowa linii napowietrznej niskiego napięcia 0,4 kV;
Część II: Przebudowa linii napowietrznej niskiego napięcia 0,4 kV – montaŜ oświetlenia.
CPV 45316110-9 Instalowanie urządzeń oświetlenia ulicznego
CPV 45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii elektry czny ch
Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia:
Szczegółowy zakres p rzedmiotu zamówienia dla kaŜdej części p odany jest w załącznikach w
p ostaci p rojektów budowlany ch oraz przedmiarów załączony ch do p owyŜszego zapytania
ofertowego.

Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.
Zakres zamówienia obejmuje takŜe:
1. Przy gotowanie pełnej dokumentacji p owy konawczej do odbioru inwesty cji.
2. Przy gotowanie wy kazu zamontowany ch materiałów.
3. Wy konawca zobowiązany jest równieŜ do zakup u na swój koszt materiałów wy mieniony ch w
dokumentacji p rojektowej niezbędny ch do realizacji zamówienia.
4. W p rzypadku, gdy Wykonawca uzna fakt, iŜ Zamawiający nie uwzględnił w dokumentacji
wszystkich niezbędny ch elementów do realizacji zamówienia, naleŜy dołączy ć specy fikację
nieuwzględniony ch kosztów, ujmując je w całkowity ch kosztach realizowanego zadania.

Warunki realizacji zamówienia:
1. Zaleca się, aby Wy konawca przed złoŜeniem oferty zap oznał się z lokalny mi warunkami
p rzebiegu trasy linii oświetlenia dro gowego oraz lokalnymi warunkami realizacji inwesty cji.
2. Wy konawca zobowiązany jest dostosować czas p racy , p rzestoje, przep ięcia, kolejność robót
itp . do wy magań Zamawiającego.
3. W p rzyp adku, gdy dokumentacja techniczna bądź ogłoszenie zawierać b ędzie nazwę
p roducenta lub firmy , Zamawiający dop uszcza składanie ofert równowaŜny ch z zastosowaniem
innych materiałów jedn ak o p arametrach nie gorszy ch niŜ op isane w dokumentacji p rojektowej.
Warunki płatności:
Wy nagrodzenie ofertowe jest wy nagrodzeniem ry czałtowy m i winno obejmować wszystkie
koszty związane z wy konaniem zamówienia oraz p rzewidziane p rawem opłaty i podatki. Ze
względu na ry czałtowy charakter wy nagrodzenia umownego cena ofertowa p owinna uwzględniać
rzeczy wiste koszty realizacji zadania wy nikające z p rojektu budowlanego, przedmiaru,
kosztory su ofertowego niniejszego zap ytania ofertowego oraz zalecanej wizji lokalnej.

3. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny
spełnienia tych warunków.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące
warunki:
• p osiadają komp etencje lub up rawnienia do p rowadzenia określon ej działalności
zawodowej,
• p osiadają zdolności techniczne lub zawodowe, warunek ten zostanie sp ełniony , jeŜeli
Wy konawca wy kaŜe, Ŝe dysp onuje lub będzie dysp onował minimum jedną osobą – która
w trakcie realizacji zamówienia moŜe pełnić funkcję kierownika budowy , posiadająca
up rawnienia budowlane bez ogran iczeń w sp ecjalności instalacy jnej w zakresie sieci,
instalacji i urządzeń elektry cznych i elektroenergety czny ch, posiadająca min. 3 letnie
doświadczenie zawodowe p o uzy skaniu up rawnień,
• znajdują się w sy tuacji ekonomicznej lub finansowej do wy konania zamówien ia.
Zamawiający uzna w/w warunki za spełnione na p odstawie złoŜony ch przez Wy konawcę
oświadczeń.

4. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu
potwier dzenia spełnienia warunków udziału w postę powaniu.
1. Oferta p owinna by ć złoŜona na formularzu ofertowy m – Załącznik nr 1
2. Oświadczenie, zgodne z art. 22 ust. 1 pkt 1 i ust. 1b ustawy Pzp – Załącznik nr 2
3. Oświadczenie o braku podstaw wy kluczenia art. 24 ust. 1 ustawy Pzp – Załącznik nr 3 )
4. Wy kaz osób zdolny ch do wy konania zamówienia – Załącznik nr 4

5. Kryteria oceny ofert – najniŜsza cena
1. Za najkorzystniejszą ofertę uznana będzie ta, z najniŜszą ceną lub p rzedstawiająca
najkorzy stniejszy bilans ceny .
2. Oferta najkorzystniejsza to oferta, która uzy ska 100 p unktów.
3. Obliczanie p unktów dokony wane będzie z dokładnością dwóch miejsc p o p rzecinku.
4. Ilość p unktów dla kryterium „cen a” Zamawiający obliczy wg wzoru:

cena oferty najniŜej skalkulowanej brutto
liczba punktów oferty = --------------------------------------------------------- x 100 %
ceny oferty ocenianej brutto
Opis sposobu obliczania ceny:
1. Wy konawca określi cenę ry czałtową za wy konanie p rzedmiotu zamówienia na załączony m do
zapytania ofertowego formularzu ofertowy m.
2. W ofercie naleŜy p odać wartość zamówienia netto i brutto wy raŜoną liczbowo i słownie na
załączony m formularzu ofertowy m.
3. Cena oferty uwzględnia wszy stkie zobowiązania, musi by ć podana w PLN cy frowo i słownie,
z wyodrębnieniem podatku VAT.
4. Cena oferty jest stała p rzez cały okres realizacji.

6. Termin realizacji zamówienia (dla wszystkich części)
Od momentu p odp isania umowy do 17.10.2018 r.

7. Sposób porozumie wania się Zamawiającego z Wykonawc ą.
W niniejszym zapytaniu ofertowym zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy
p rzekazują faksem lub dro gą p isemną. Osoby up owaŜnione do kontaktów z Wykonawcami jest
ElŜbieta Tomczak tel. (63) 288 59 30, p okój nr 20.

8. Sposób, miejsce i termin składania ofert.
Ofertę cenową p rosimy złoŜy ć za p ośrednictwem p oczty czy kuriera bądź dostarczyć osobiście
wg załączonego wzoru Formularza ofertowego w zamkniętej kop ercie z następ ującym op isem:
Oferta na „Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Ciemień, gmina
Kawęczyn”) na adres: Gmina Ka węczyn - Kawęczyn 48, 62 – 704 Kawęczyn Punkt
Informacyjny (Hol) w nieprzekraczalnym terminie do 07.08.2018 r. do godz. 12:00.
- Oferty złoŜone p o terminie oraz niekompletnie wy p ełnione nie będą rozp atry wane.
- Oferent moŜe p rzed up ływem terminu składania ofert zmienić lub wy cofać swoją ofertę.
- Nie dop uszcza się widełkowego p odawania cen – wszy stkie ceny muszą by ć określone
jednoznacznie. (wszy stkie rubry ki musza by ć wypełnione).
- Wykonawcy, który ch oferty nie zostaną wybrane nie mogą zgłaszać Ŝadny ch roszczeń
względem Gminy Kawęczy n z tytułu otrzy mania niniejszego zapy tania ofertowego oraz
p rzygotowania i złoŜenia oferty na to zapytanie.
- W niniejszy m zapy taniu ofertowy m zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wy konawcy
p rzekazują faksem lub dro gą p isemną.

- O wy borze najkorzystniejszej oferty, oferenci zostaną p owiadomieni p isemnie oraz na stronie
internetowej Zamawiającego p od adresem: www.kaweczy n.p l/wiadomosci/p rzetargi do 30 ty s.
euro.
- W toku badania i oceny oferty Zamawiający moŜe Ŝądać od oferentów wy jaśnień doty czący ch
treści złoŜony ch ofert.
- Wykonawca jest związany ofertą p rzez 30 dni od dnia up ły wu terminu do składania ofert.
- Zamawiający zastrzega sobie p rawo do uniewaŜnienia p ostęp owania bez p odania p rzy czy ny, do
odrzucenia oferty lub ofert z p odaniem uzasadnienia – w kaŜdej części.

Załączniki:
1. Formularz ofertowy – Załącznik nr 1
2. Projekty techniczne, ry sunki, p rzedmiary robót
3. Oświadczenie na p odstawie art.22 ust.1 p kt 1 i ust. 1b ustawy PZP – Załącznik nr 2
4. Oświadczenie o braku podstaw wy kluczenia art. 24 ust. 1 ustawy PZP – Załącznik nr 3
5. Wy kaz osób biorący ch udział w zamówieniu – Załącznik nr 4
6. Wzór umowy - Załącznik nr 5

