Gmina Krzeszyce
ul. Skwierzyńska 16
66-435 Krzeszyce
tel. (095) 757 31 61 do 64
fax (095) 757 30 86
rolnictwo@krzeszyce.pl

Zapytanie Ofertowe
Izolacja termiczna :ocieplenie zewnętrzne budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej
w Kołczynie ul. Sulęcińska 28

Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro

Zatwierdził:
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1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
Gmina Krzeszyce
ul. Skwierzyńska 16
66-435 Krzeszyce
tel. (095) 757 31 61 do 64
fax (095) 757 30 86
sekretariat@krzeszyce.pl
2.TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
2.1. Postępowanie prowadzone jest z wyłączeniem ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo
zamówień publicznych przez wzgląd na zapis art. 4 ust. 8, który stanowi, iż – Ustawy nie
stosuje się do zamówień i konkursów, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych
równowartości kwoty 30.000 euro.
3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiot zamówienia
Zakres zamówienia będzie obejmował wykonanie izolacji termicznej zewnętrznej:
- położenie styropianu FS 15 gr. 10 cm, ocieplenie metoda lekką, płyty styropianowe klejone
zaprawą elastyczną, mrozoodporną, siatka z włókna szklanego, tynk mineralny hydrofobowany
z uziarnieniem 2,0 mm . Ściany należy przed położeniem tynku zagruntować Cerplastem.
- Narożniki ścian, otworów drzwiowych i okiennych obrobić narożnikami z siatką.
- parapety zewnętrzne wykonać z blachy stalowej powlekanej w kolorze białym.
- Podbitkę dachu wykonać z PCV w kolorze białym.
Informacje dodatkowe:

Powierzchnia ocieplanego budynku wynosi 212 m2 wraz z otworami okiennymi
i drzwiowymi.

Powierzchnia wykonania podbitki dachu wynosi 40 m2.
UWAGA:
Szczegółowy zakres zamówienia określa dokumentacja projektowa/ do wglądu/

4.TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:
4.1. Termin realizacji zadania: od dnia podpisania umowy do dnia 31 październik 2015r.
5. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
5.1. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy w okresie 5 lat przed datą
upływu terminu składania ofert wykonali jedną robotę budowlaną w sektorze usług
budowlanych o wartości robót powyżej 100.000 zł.
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6. WYKAZ DOKUMENTÓW
6.1. W celu wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu, należy przedłożyć
stosowane informacje wraz z dokumentami potwierdzającymi, że roboty budowlane zostały
wykonane należycie (referencje);
6.2. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
ofert; (Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, składa dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania, potwierdzający odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie
ogłoszono upadłości);
6.3. Dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem
przez Wykonawcę;

7. INFORMACJE DODATKOWE

7.1.
7.2.

7.3.
7.4.

7.5.

7.6.
7.7.

Niniejsze postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami jest
Tadeusz Iżykowski – inspektor nadzoru tel. oraz Henryk Tokarczuk – inspektor Urzędu
Gminy Krzeszyce.
W postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub elektronicznie.
Jeżeli Zamawiający i Wykonawcy przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje faksem lub elektronicznie, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie
potwierdzi fakt ich otrzymania.
W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę,
Zamawiający domniema, iż pismo wysłane przez Zamawiającego na numer faksu lub
adres poczty elektronicznej podany przez Wykonawcę zostało mu doręczone w sposób
umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z treścią pisma.
Korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem, należy kierować na adres
Zamawiającego wskazany w tytule;
Zamawiający wymaga osobistego świadczenia, poprzez wykonywanie kluczowych
elementów zamówienia przez siebie (tj. dostawę, montaż i odbiór robót)

8. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
Termin, którym Wykonawca będzie związany ze złożoną ofertą wynosi 30 dni,
9. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT
9.1 Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.
9.2 Oferta wraz z załącznikami musi być czytelna.
9.3 Oferta musi być napisana w języku polskim, powinna być sporządzona czytelnie
za pomocą maszyny do pisania, komputera lub ręcznie, w sposób uniemożliwiający łatwe
usunięcie zapisów oraz podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy
na zewnątrz czego dowód winien znaleźć się w ofercie.
9.4 Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
9.5 Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane własnoręcznie przez
osobę podpisującą ofertę.
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9.6 Na ofertę składają się:
a) formularz ofertowy przygotowany dla zamówienia - zgodnie z załącznikiem nr 1;
b) wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym
okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z
załączeniem dokumentów określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób
należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej i prawidłowo ukończone, wykaz przygotować zgodnie z załącznikiem nr 2;
c) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
ofert; (Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, składa dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę
lub miejsce zamieszkania, potwierdzający odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani
nie ogłoszono upadłości);
d) pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy, o ile ofertę składa pełnomocnik.
9.7 Cena oferty ma charakter ryczałtowy.
9.8 Oferowane wynagrodzenie ma obejmować wykonanie zamówienia zgodnie z dokumentacją
projektową.
9.9 Wykonawca nie będzie mógł żądać dodatkowej zapłaty, jeśli na etapie realizacji okaże się,
iż nie uwzględnił on elementów opisanych w dokumentacji projektowej.
9.10 Koperta (opakowanie) zawierająca ofertę musi być zamknięta i zabezpieczona przed
otwarciem, bez uszkodzeń, gwarantując zachowanie poufności jej treści do czasu otwarcia.
Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za skutki braku zachowania powyższego
sposobu opakowania i opisu kopert tj. np.: rozerwanie koperty w czasie drogi do
zamawiającego, nieskuteczne doręczenie z powodu złego opisu.
9.11 Ofertę można złożyć w kopercie lub innym nieprzeźroczystym opakowaniu. Koperta
(opakowanie) ma być opisana:
Nazwa i adres składającego ofertę ....................................................
Adres e-mail:....................................................
Tel/fax.........................................................
Zamawiający: Gmina Krzeszyce, ul. Skwierzyńska 16, 66-435 Krzeszyce
Oferta:
Izolacja termiczna: ocieplenie zewnętrzne budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej
w Kołczynie ul. Sulęcińska 28
Nie otwierać przed dniem 25.09.2015 roku

9.12

Ze względu na przyjęty tryb postępowania nie przewiduje się jawnego otwarcia ofert.

10. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego do dnia 25.09.2015 r. do godz. 10:00, adres:
Urząd Gminy Krzeszyce, ul. Skwierzyńska 16, 66-435 Krzeszyce.
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11. SPOSÓB OBLICZENIA CENY
11.1. Wszelkie rozliczenia finansowe między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone
w złotych polskich w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku.
11.2. W przypadku zmiany przepisów dotyczących ustawy o podatku od towarów i usług, strony
obowiązywać będzie cena z uwzględnieniem stawki VAT obowiązującej na dzień wystawienia
faktury.
11.3. Sposób przedstawienia ceny w ofercie wykonania stosownie do zapisu, zawartego w
formularzu ofertowym.
12. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY
WYBORZE OFERTY
Kryterium wyboru oferty – decyduje najniższa, zaproponowana cena netto za 1 m2
wykonania izolacji termicznej budynku oraz cena netto za 1m2 wykonania podbitki dachu.
W sytuacji, gdy Wykonawcy zaproponują identyczną cenę, wówczas Zamawiający zwróci się o
przedłożenie oferty uzupełniającej, na kwotę nie wyższą, niż zaproponowana uprzednio.
Załączniki:
1. Załącznik nr 1 Formularz ofertowy
2. Załącznik nr 2 Wykaz robót budowlanych
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Załącznik nr 1 Wzór formularza oferty

..................................
(miejscowość, data)

.........................................................
(pieczęć adresowa firmy wykonawcy)
……………………………………….
……………………………………….
……………………………………….
Gmina Krzeszyce
ul. Skwierzyńska 16
66-435 Krzeszyce
Odpowiadając na zapytania ofertowe na wykonanie robót budowlanych dla zadania pn.:
Izolacja termiczna :ocieplenie zewnętrzne budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej
w Kołczynie ul. Sulęcińska 28

oferujemy wykonanie zamówienia:

1.
2.
3.

4.
5.

6.
7.

1.Cena netto wykonania 1 m2 izolacji termicznej wynosi ……… zł
2. Cena nett wykonania 1 m2 podbitki dachu wynosi ……… zł
Powyższa cena obejmuje zakres zamówienia określony opisem przedmiotu zamówienia.
Zamówienie wykonamy w terminie do 31.10.2015r.
Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z opisem przedmiotu zamówienia, dokumentacją
projektową i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje,
potrzebne do właściwego wykonania zamówienia.
Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą w terminie 30 dni, licząc
od upływu składania ofert.
Oświadczamy, że wzór umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w
przypadku wybrania naszej oferty do zawarcia umowy na wymienionych w nim
warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego.
Oświadczamy, że udzielamy rękojmi jakości na cały przedmiot zamówienia na okres 36
miesięcy, licząc od dnia odbioru końcowego.
Akceptujemy 30 dniowy termin płatności faktur.

(podpis i pieczęć)
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Załącznik nr 2 Wykaz robót budowlanych
..................................
(miejscowość, data)
.........................................................
(pieczęć adresowa firmy wykonawcy)
……………………………………….
……………………………………….
……………………………………….
Izolacja termiczna :ocieplenie zewnętrzne budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej
w Kołczynie ul. Sulęcińska 28

Lp.

Nazwa zadania
oraz opis

Zamawiający

Okres realizacji

Wartość

1.
2.

………………………………….
(podpis i pieczęć)
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