Domaniewice, 27.02.2018 r.
GKI.7013.2.2018

ZAPYTANIE OFERTOWE
na: „Remont Świetlicy Wiejskiej w m. Reczyce”
Zamówienie publiczne o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwoty 30 000 euro
art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. z
2017 poz. 1579 ze zm.). Postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego.
Zamawiający: Gmina Domaniewice
ul. Główna 2, 99-434 Domaniewice,
NIP 834-12-47-409, REGON 750148220.
tel. 46 830-17-60, fax. 46 830-17-61
strona internetowa: www.domaniewice.pl
e-mail: ugdomaniewice@wp.pl

1. Przedmiot zamówienia
1.1 Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na „Remoncie Świetlicy
Wiejskiej w m. Reczyce”. Adres inwestycji: Reczyce, dz. nr ewid. 3/2 gm. Domaniewice.
1.2 Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:
Szczegółowy zakres prac objętych niniejszym zapytaniem określony został w przedmiarach
robót – Załącznik nr 4 i dokumentacji projektowej –Załącznik nr 5 do zapytania ofertowego.
2. Termin wykonania przedmiotu zamówienia
Wykonanie przedmiotu zamówienia do 29.06.2018 r.
3. Sposób oceny ofert oraz kryteria oceny ofert
3.1. Zamawiający najpierw dokona oceny ofert czy Wykonawca nie podlega wykluczeniu
i spełnienia warunki udziału w postępowaniu.
Ocena spełnienia wyżej wymienionych warunków dokonywana będzie w oparciu o złożone
dokumenty.
3.2. Następnie Oferty, które nie podlegają wykluczeniu i spełniają warunki udziału w
postępowaniu zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o kryterium cenowe –
najniższa cena 100%
Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta z najniższą ceną.
4. Sposób przygotowania oferty


Oferta musi być sporządzona pisemnie w języku polskim, pismem czytelnym
i złożona w nieprzejrzystym opakowaniu/zamkniętej kopercie.







Treść oferty musi odpowiadać treści zapytania.
Oferta winna być sporządzona na formularzu ofertowym wg wzoru stanowiącego
załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, koszty
przygotowania i złożenia oferty ponosi Wykonawca.
Wykonawca może złożyć w prowadzonym postępowaniu wyłącznie jedną ofertę na
całość przedmiotu zamówienia.
Oferta oraz wszystkie załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do
reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym,
wymaganiami ustawowymi oraz przepisami prawa.
5. Miejsce i termin składania ofert

Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystym opakowaniu/zamkniętej kopercie w: Urzędzie
Gminy w Domaniewicach, ul. Główna 2, 99-434 Domaniewice, pokój nr 8 (Sekretariat),
do dnia 12.03.2018 r. do godz. 1000.
Koperta z ofertą powinna być oznakowane następująco:
Nadawca:

…………………………..…..
nazwa i adres Wykonawcy (pieczęć)
Adresat:
URZĄD GMINY W DOMANIEWICACH
UL. GŁÓWNA 2, 99-434 DOMANIEWICE
Oferta na ,,Remont Świetlicy Wiejskiej w m. Reczyce”
NIE OTWIERAĆ PRZED 12.03.2018 r. przed godz. 10:00
Wymagane jest przesyłanie/dostarczenie ofert w formie pisemnej – za pośrednictwem
operatora pocztowego, w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe
(Dz. U. z 2016 r. poz. 1113, 1250, 1823 i 1948 oraz z 2017 r. poz.1128) osobiście lub za
pośrednictwem posłańca. Nie dopuszcza się składania ofert w formie elektronicznej.
6. Warunki udziału w postępowaniu
Wymagania, jakie powinni spełniać Wykonawcy zamówienia w zakresie dokumentów i oświadczeń:
1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, (należy złożyć
wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej CEIDG lub odpis
z KRS – wystawiony/wydrukowany nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert),
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu oraz brak jest podstaw do wykluczenia Wykonawcy
z postępowania (należy złożyć oświadczenie– załącznik nr 2),
3) wykażą, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres

prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, wykonał co najmniej 2 roboty budowlane
polegające na remoncie budynku o wartości co najmniej 50 000,00 brutto każda (słownie:
pięćdziesiąt tysięcy złotych brutto) z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania
i podmiotów na rzecz których te roboty zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy
te roboty zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o którym mowa są referencje bądź inne
dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty były wykonywane, a jeżeli
z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych
dokumentów – inne dokumenty.

7. Dodatkowe informacje
1. Wszelkie informacje dotyczące zapytania ofertowego można uzyskać w Urzędzie Gminy
w Domaniewicach, ul Główna 2, 99-434 Domaniewice, pokój nr 15; tel. 46-830-17-66;
e-mail: ugdomaniewice@wp.pl.
2. Zamawiający zastrzega sobie uprawnienie unieważnienia Postępowania bez podawania
przyczyn.
8. Załączniki do zapytania:
1. Formularz ofertowy wykonawcy 2. Oświadczenie wykonawcy
3. Wzór umowy
4. Przedmiar robót
5. Dokumentacja projektowa

-

Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5

Wójt Gminy
Paweł Kwiatkowski

