
Chrząstawa Wielka, dnia 10.02.2012r.

Towarzystwo Miłośników Chrząstawy

ul. Wrocławska 19

55-003 Chrząstawa Wielka

Do Wykonawców

ZAPYTANIE OFERTOWE

1. Zamawiający:

Towarzystwo Miłośników Chrząstawy, ul. Wrocławska 19, 55-003 Chrząstawa Wielka, zaprasza do złożenia oferty

w postępowaniu o udzielenie zamówienia na: roboty budowlane polegające na budowie chodnika na terenie

świetlicy wiejskiej w Chrząstawie Wielkiej, przy ul. Wrocławskiej 36 (działka nr 505).

a) zakres robót: zgodnie z przedmiarem robót (stanowiącym Załącznik nr 1), uwaga: prace przygotowawcze -

uprzątniecie i wyrównanie terenu, wytyczenie obiektu, zagospodarowanie ziemi z wykopów - po stronie Zamawiającego.

b) rodzaj robót: ogólnobudowlane (klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPY): 45.00.00.00-7, 45.10.00.00-8,

45.11.00.00-9, 45.11.12.00-0, 45.11.20.00-5, 45.11.22.10-0, 45.20.00.00-9, 45.23.00.00-5, 45.23.30.00-9, 45.23.32.00-1,

45.23.32.22-1 ).

c) warunki gwarancji: 36 miesięcy

2. Termin wykonania zamówienia:

Wymagany termin realizacji zamówienia: do 31.03.2012r.

3. Kontakt z Zamawiającym:

a) w postępowaniu o udzielenie zamówienia, oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz wszelkie informacje

zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie lub faxem

b) osobami uprawnionymi do kontaktu z wykonawcami na etapie prowadzenia postępowania są:

1. Pan Piotr Golus, tel.: 071 381 39 41 - udzielanie informacji dotyczących strony technicznej przedmiotu

zamówienia

2. Pani Katarzyna Michalak, tel.: 071 381 3926 - udzielanie informacji dotyczących postępowania

4. Opis sposobu obliczania ceny.

1) Wykonawca określi cenę oferty netto, podatek VAT oraz cenę brutto przedmiotu zamówienia, jako cenę ryczałtową.

2) Cenę ryczałtową należy traktować jako stałą i nie zmienną przez cały czas trwania umowy.

3) Cena oferty musi być podana z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku, musi być podana w PLN liczbowo i

słownie z wyodrębnieniem należnego podatku VAT.

4) Cena oferty musi uwzględniać wszelkie koszty dodatkowe związane z realizacją przedmiotu zamówienia, w

szczególności koszty uzyskania niezbędnych badań, opinii i uzgodnień, ubezpieczenia, zabezpieczenia placu budowy.

5. Miejsce oraz termiin składania ofert

Ofertę, składającą się z formularza Oferta i kosztorysu ofertowego, należy złożyć pisemnie w zabezpieczonej kopercie,

opisanej "Zapytanie ofertowe - budowa chodnika przy świetlicy w Chrząstawie Wielkiej".

Miejsce złożenia oferty: Urząd Gminy w Czernicy ul. Kolejowa 3 Biuro Obsługi Klienta, pokój nr 1.

Termin złożenia ofert: do dnia 15.02.2012r. do godziny 12:00.

6. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych

kryteriów i sposobu oceny ofert I

Wybór oferty naj korzystniejszej zostanie dokonany według następujących kryteriów oceny ofert: Cena - 100 %

Maksymalną liczbę punktów otrzyma wykonawca, który zaproponuje naj niższą całkowitą cenę brutto za wykonanie

przedmiotu zamówienia, natomiast pozostali wykonawcy otrzymają odpowiednio mniejszą liczbę punktów zgodnie z



poniższym wzorem:

Cmin

cena Pc = ----------- x 100

C

gdzie: Pc- liczba punktów za cenę podaną w ofercie

C min- najniższa z cen w podanych ofertach

C - cena podana w badanej ofercie

Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska największą liczbę punktów. Wyniki poszczególnych działań

matematycznych będą zaokrąglane do dwóch miejsc po przecinku lub z większą dokładnością, jeżeli przy zastosowaniu

wymienionego zaokrąglenia nie występuje różnica w ilości przyznanych punktów. Oferta może uzyskać maksymalnie 100

punktów.

7. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w

sprawie zamówienia

1. Z wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę zostanie zawarta umowa (wzór umowy stanowi załącznik nr 4)

2. Zamawiający poinformuje wykonawcę, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza o miejscu i terminie

podpisania umowy oraz odpowiednio wcześniej przekaże projekt umowy.

8. Załączniki do zapytania ofertowego:

1. Przedmiar robót

2. Formularz Oferta

3. Kosztorys ofertowy

4. Wzór umowy Tawa rzystwo MiloinikóU1 ChrząalGl.D1
Chrząslawa Wielka, ul. Wrocławska. 19

55-003 Czernica
NIP 896-13-22-157, REGON: 932781987

KRS: 0000099737
:""lla: 3895850007002002001977 0001

'ES
ików Chrząstawy



Załącznik nr 1

PRZEDMIAR ROBÓT

inwestycja: budowa chodnika na terenie świetlicy wiejskiej w Chrząstawie Wielkiej
lokalizacja: Chrząstawa Wielka, ul. Wrocławska 36, dz. nr 50S,
rodzaj robót: ogólnobudowlane (klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):45.00.00.00-7, 45.10.00.00-8,
45.11.00.00-9, 45.11.12.00-0, 45.11.20.00-5, 45.11.22.10-0,45.20.00.00-9, 45.23.00.00-5, 45.23.30.00-9, 45.23.32.00-1,
45.23.32.22-1 )

Poz. Opis robót Jednostka Ilość

1 2 3 4

1. Wykonanie koryta na średnią gł. 30 cm m2 200

2. Wykonanie warstwy odsączającej z piasku gr. 10 cm m2 200

3. Wykonanie podbudowy z kruszywa kamiennego, łamanego m2 200
(mieszanki)
0-63 mm

4. Ustawienie obrzeży betonowych na ławie betonowej m 200

5. Wykonanil~ nawierzchni z kostki betonowej, brukowej. szarej, gr. m2 200
6 cm na podsypce piaskowej gr. 3 cm z wypełnieniem spoin
piaskiem



Załącznik nr 2
OFERTA

Nazwa wykonawcy .

Adres wykonawcy .

Numer telefonu I fax .

Strona internetowa .

NUMER REGON .

NUMER NiP .

składa ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia zgodnie z zapytaniem ofertowym z dnia prowadzonym w

oparciu o art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr

113 poz. 759 ze zm.) na roboty budowlane polegajace na budowie chodnika na terenie świetlicy wiejskiej w

Chrząstawie Wielkiej, przy ul. Wrocławskiej 36 (działka nr 505)

oferuje wykonanie całości przedmiotu zamówienia za cenę ryczałtową:

netto zł

+ % VAT zł

brutto zł

Słownie złotych brutto : .

Termin realizacji zamówienia: zgodnie z zapytaniem ofertowym

Jednocześnie:

1. Cena zaproponowana przez nas w niniejszej ofercie nie ulegnie zmianie w okresie realizacji zamówienia i

zawiera wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia.

2. Oświadczam/y, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu do

składania ofert.

3. Oświadczam/y, że zapoznałem się z warunkami określonymi w Zapytaniu ofertowym nie wnoszę żadnych

zastrzeżeń.

4. Osobą do kontaktów z zamawiającym odpowiedzialną za wykonanie zobowiązań umowy jest

Pan I i / .

tel. kontaktowy .

5. Ustanowionym pełnomocnikiem do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia i /Iub zawarcia

umowy w sprawie zamówienia publicznego w przypadku składania oferty wspólnej przez dwa lub więcej

podmioty gospodarcze (konsorcja/spółki cywilne)

jest: .

Stanowisko: .

Imię i nazwisko .

(miejscowość i data)



Załącznik nr 3

Nazwa wykonawcy , .

Adres wykonawcy .

Numer telefonu / fax .

Strona internetowa .
NUMER REGON .
NUMER NiP .

KOSZTORYS OFERTOWY

Poz. Opis robót Jednostka Ilość Cena Wartość
jednostkowa (4x5)

1 2 3 4 5 6
1. Wykonanie koryta na średnia gł. 30 m2 200

cm

2. Wykonanie warstwy odsączającej z m2 200
piasku gr. 10 cm

3. Wykonanie podbudowy z kruszywa m2 200
karnienneqo, łamanego ( mieszanki)
0-63 mm

4. Ustawienie obrzeży betonowych na m 200
ławie betonowej

5. WykonaniB nawierzchni z kostki m2 200
betonowej, brukowej, szarej, gr. 6
cm na podsypce piaskowej gr. 3 cm
z wypełnieniem spoin piaskiem

Razem netto

Podatek VAT
23%

Wartość brutto

(miejscowość i data) (podpis upoważnionego przedstawiciela)



Załącznik nr 4

UMOWA nr .

W dniu pomiędzy

Towarzystwem Miłośników Chrząstawy z siedzibą w Chrząstawie Wielkiej przy ul. Wrocławskiej 19, NIP 896-13-

22-157, REGON 932781987, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez:

............................................................. , zwanym dalej Wykonawcą

zostaje zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

1. W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia zgodnie z zapytaniem ofertowym z dnia. ... prowadzonym

w oparciu o art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z

2010 r. Nr 113 poz. 759 ze zm.) Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania robót

budowlanych polegających na budowie chodnika na terenie świetlicy wiejskiej w Chrząstawie Wielkiej, przy ul.

Wrocławskiej 36 (działka nr 505) w zakresie zgodnym z przedmiarem robót.

2. Integralną częścią umowy są:

a) Zapytanie ofertowe z dnia .

b) Oferta Wykonawcy z dnia .

3. Prace przygotowawcze polegające na uprzątnięciu i wyrównaniu terenu, wytyczenie obiektu, zagospodarowanie

ziemi z wykopów należą do obowiązków Zamawiającego.

4. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu niniejszej umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami,

polskimi normami, zasadami wiedzy technicznej oraz z należytą starannością w odniesieniu do ich

wykonywania, bezpieczeństwa, dobrej jakości i właściwej organizacji oraz oddania przedmiotu zamówienia

Zamawiającemu w terminie w niej uzgodnionym.

5. Wykonawca będzie wykonywał przedmiotowe roboty drogowe środkami i siłami własnymi.

§2

1. Wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1, nastąpi w terminie do dnia .

2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy, jeżeli konieczność

wprowadzenia zmian wynikać będzie z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,

a w szczególności zmiany postanowień umowy mogą dotyczyć terminu realizacji przedmiotu zamówienia wraz ze

skutkami wprowadzenia takiej zmiany, przy czym zmiana spowodowana może być jedynie okolicznościami

leżącymi wyłącznie po stronie Zamawiającego lub okolicznościami niezależnymi zarówno od Zamawiającego jak i

od Wykonawcy, tj. np.: okoliczności zaistniałe w trakcie realizacji przedmiotu umowy, tj. warunki atmosferyczne,

archeologiczne, geologiczne, hydrologiczne, kolizje z sieciami infrastruktury, utrudniające lub uniemożliwiające

terminowe wykonania przedmiotu umowy, itp.

§3

1. Za wykonanie przedmiotu zamówienia, o którym mowa w § 1 ust. 1, Zamawiający zobowiązuje się

zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości zł brutto (słownie:

..................................................... ) w tym podatek VAT w wysokości 23 %.

2. Rozliczenie za wykonane roboty nastąpi w oparciu o fakturę VAT wystawioną na podstawie protokołu

końcowego robót potwierdzonego przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy.

3. Zapłata należności Wykonawcy za fakturę końcową nastąpi w terminie 21 dni lad daty otrzymania jej przez

Zamawiającego.

§4

1. Wykonawca jest gospodarzem na terenie budowy od daty jego przejęcia do czasu oddania przedmiotu umowy.



2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność materialną za szkody powstałe z jego winy lub zaniedbania podczas

wykonywania robót.

3. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za składniki majątkowe Wykonawcy znajdujące się na terenie

wykonywanych prac w czasie realizacji przedmiotu umowy.

4. Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren prowadzonych robót przed dokonaniem odbioru końcowego prac.

5. Wykonawca ma obowiązek zapewnić w czasie trwania prac objętych niniejszą umową bezpieczeństwo i ochronę

zdrowia dla pracowników własnych oraz mieszkańców wsi.

§5

1. Przedstawicielem ze strony Wykonawcy jest .

2. Przedstawicielem Zamawiającego jest .

§6

1. Strony ustalają, że przystąpienie do odbioru końcowego robót nastąpi w ciągu 5 dni roboczych od chwili

pisemnego zgłoszenia Zamawiającemu gotowości do odbioru, potwierdzonej przez Inspektora nadzoru

wyznaczonego przez Zamawiającego. Czynności odbiorowe zakończą się najpóźniej w 14 dni od daty

rozpoczęcia odbioru.

2. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące

uprawnienia:

a) jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad,

b) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia i uniemożliwiają użytkowanie zgodne przeznaczeniem, Zamawiający może

odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu po raz drugi,

c) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia lecz użytkowanie jest możliwe zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może

stosownie do zakresu obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy.

3. Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane

w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad.

4. Strony ustaleją następujące postanowienia szczegółowe w sprawie procedury odbioru: - odbiór przeprowadzony

zostanie na podstawie ustalonego z Zamawiającym trybu roboczego po uprzednim przedłożeniu atestów

dotyczących materiałów.

§7

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

a) za każdy dzień zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w

wysokości 1% wynagrodzenia ryczałtowego, określonego w § 3 ust. 1

b) za każdy dzień zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę

umowną w wysokości 1% wynagrodzenia ryczałtowego, określonego w § 3 ust. 1

2. W razie stwierdzenia wad przedmiotu umowy Zamawiający wyznaczy Wykonawcy odpowiedni termin do ich

usunięcia, po upływie, którego Zamawiający będzie uprawniony do naliczania Wykonawcy kar umownych na

zasadach określonych w § 7 ust. 2.

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia należności z tytułu kar umownych z faktury wystawionej

przez Wykonawcę.

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wartość zastrzeżonych

kar umownych na zasadach ogólnych określonych w kodeksie cywilnym.

§8

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu 36 miesięcznej gwarancji oraz rękojmi na wykonany przedmiot

zamówienia, o którym mowa w § 1 ust. 1 oraz na użyte materiały.

2. Bieg rękojmi oraz gwarancji rozpoczyna się od dnia podpisania protokołu bezusterkowego końcowego odbioru

przedmiotu niniejszej umowy.

3. Wykonawca ZObowiązuje się usunąć na swój koszt wady i usterki stwierdzone w przedmiocie niniejszej umowy

W okresie rękojmi oraz gwarancji - w terminach technicznie i organizacyjnie uzasadnionych, wyznaczonych



przez Zamawiającego.

4. W przypadku, gdy wykonawca nie zgłosi się w celu stwierdzenia wad i usterek w terminie nie dłuższym niż

siedem dni lub nie usunie wad i usterek w terminie wskazanym przez zamawiającego, zamawiającemu

przysługuje prawo dokonania napraw na koszt wykonawcy, przez zatrudnienie innego wykonawcy - bez utraty

praw wynikających z rękojmi i gwarancji.

5. Wszystkie reklamacje będą zgłaszane przez Zamawiającego niezwłocznie i potwierdzane pisemnie, najpóżniej

jednak do dnia upływu okresu rękojmi i gwarancji.

§9

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 10

Wszelkie zmiany treści umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 11

Spory mogące wynikać z niniejszej umowy Strony będą rozstrzygać polubownie. Rozstrzyganie sporów na drodze

sądowej będzie stosowane w ostateczności.

§ 12

Umowę sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach (3 egz. dla Zamawiającego, 1 egz. dla Wykonawcy).

Zamawiający: Wykonawca:


