ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2013
z dn. 19.02.2013r.
Dotyczy: BUDOWA CENTRUM REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWEGO WSI
PAWŁOWICE
INWESTYCJA DOFINANSOWANA W RAMACH DZIAŁANIA
„ODNOWA I ROZWÓJ WSI” OBJĘTEGO PROW NA LATA 2007-2013.

Zamawiający:

Stowarzyszenie Rozwoju i
Odnowy Wsi Pawłowice
Pawłowice 74
46-310 Gorzów Śląski
KRS 0000313988
Regon 160216291
NIP 5761544420
www.pawlowice24.pl
e-mail :
odnowawsipawlowice@interia.
pl
Tel. 600481744

1.SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
1.1.Przedmiotem zamówienia jest:
1.1.1. Rozbiórka budynku gospodarczo-usługowego
1.1.2. Budowa chodnika
2. WYMAGANY TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA.
2.1. Zamawiający wymaga aby przedmiot zamówienia został zrealizowany
do dnia 31.05.2013 r.
3. WARUNKI PŁATNOŚCI:
Przelew z odroczonym terminem płatności (30 dni), na wskazany rachunek bankowy
Wykonawcy.
4. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU OFERENTA W POSTĘPOWANIU.
O udzielenie zamówienia moŜe ubiegać się Wykonawca, który:
4.1. Posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŜeli
ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

4.2. Posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym do
wykonania zamówienia;
4.3. Spełnienie warunku określonego w pkt. 4.1. Zamawiający oceni w oparciu o dokumenty
dostarczone przez Oferenta; wykaz tych dokumentów określono w pkt. 5 zapytania
ofertowego.
4.4. Spełnienie warunku określonego w pkt. 4.2. Zamawiający oceni w oparciu o dokumenty
dostarczone przez Oferenta co określono w pkt. 5 zapytania ofertowego.
4.5. Zamawiający ma prawo do wykluczenia z postępowania Oferentów, którzy nie spełniają
warunków udziału w postępowaniu. Wykluczenie oferenta będzie jednoznaczne z
odrzuceniem złoŜonej przez niego oferty.
5. WYKAZ DOKUMENTÓW, JAKIE POWINNI DOSTARCZYĆ OFERENCI:
5.1 Wypełniony i podpisany formularz ofertowy (zał. nr1)
5.2 W celu potwierdzenia, Ŝe Oferent posiada uprawnienia do wykonywania określonej
działalności lub czynności, do oferty naleŜy załączyć aktualny odpis z właściwego
rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.
Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień/pełnomocnictw osób składających
ofertę, o ile nie wynika to z przedstawionych dokumentów rejestrowych.
5.3 W celu potwierdzenia, Ŝe Oferent posiada wiedzę i udokumentowane doświadczenie
(zał. nr2), naleŜy:
5.3.1 Wykazać się doświadczeniem w zakresie budowy chodników w okresie ostatnich
pięciu lat przed terminem składania ofert – wymagane jest wykazać budowę
przynajmniej jednego chodnika o wartości nie mniejszej niŜ 100 000,00 zł brutto.
5.3.2 Wykazać się doświadczeniem w zakresie ostatnich pięciu lat rozbiórką budynków
lub wyburzeń o kubaturze nie mniejszej niŜ 1000m3.
5.4 Wykonawca musi dysponować osobą pełniącą funkcje kierownika budowy
o specjalności konstrukcyjno-budowlanej. (zał. nr3)
6. Oferent powinien sporządzić ofertę w języku polskim.
7. KRYTERIA OCENY OFERT :
Cena – 100 %
8. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:
8.1. Ofertę naleŜy przesłać na adres Zamawiającego
Stowarzyszenie Rozwoju i Odnowy Wsi Pawłowice
Pawłowice 74
46-310 Gorzów Śląski
8.2. Termin składania ofert upływa w dniu

05.03.2013r.

8.3. Po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający ogłosi wynik na stronie
internetowej www.bip.gorzowslaski.pl (zakładka przetargi 2013), oraz skontaktuje
się z Oferentem, który złoŜył najkorzystniejszą ofertę w celu omówienia szczegółów i
podpisania umowy.

9. UNIEWAśNIENIE POSTĘPOWANIA
Zamawiający uniewaŜni postępowanie, gdy cena najkorzystniejszej oferty przewyŜsza kwotę,
którą Zamawiający moŜe przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia lub wystąpi istotna
zmiana okoliczności powodująca, Ŝe wykonanie zadania będzie niemoŜliwe, a czego nie
moŜna było przewidzieć na etapie prowadzonego postępowania ofertowego.
10. INFORMACJE DODATKOWE:
10.1. Oferty, które wpłyną niekompletne lub po terminie składania ofert, nie będą
rozpatrywane;
10.2. Wykonawcom, którzy nie zostali wybrani nie zostaną zwrócone dokumenty ofertowe
oraz nie przysługuje zwrot kosztów przygotowania oferty.
10.3 Wykonawca moŜe powierzyć wykonanie części lub całości niniejszego zamówienia
podwykonawcom. W takim przypadku zobowiązany jest do wykazania w formularzu
ofertowym (zał. nr1 do zapytania ofertowego)nazwę podwykonawcy oraz części zamówienia,
której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom.
Zamawiający dopuszcza moŜliwość przyjęcia podwykonawcy w trakcie realizacji
zamówienia.
10. OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTU Z OFERENTAMI:
10.1 Małgorzata Gambka, Tel. 600 481 744, e - mail:
odnowawsipawlowice@interia.pl
10.2 Marcin Grabowski – inspektor ds. zamówień publicznych i inwestycji w
Urzędzie Miejskim w Gorzowie Śląskim – tel. 34 3505710 wew.38
mg.zamówieniapubliczne@gorzowslaski.pl
Zamówienie będzie udzielone zgodnie z zasadą konkurencyjności i nie podlega przepisom
ustawy Prawo zamówień publicznych. Zapytanie jest zamieszczone na stronie internetowej
celem wybrania najkorzystniejszej oferty. Zapytanie ofertowe słuŜy rozeznaniu rynku i nie
zobowiązuje Stowarzyszenia Rozwoju I Odnowy Wsi Pawłowice do złoŜenia Zamówienia.

Załączniki:
1. Formularz ofertowy
2. Wykaz robót
3. Wykaz osób
4. Przedmiary robót
5. Rysunki, przekroje.

