Załącznik Nr 5
do regulaminu udzielania
zamówień publicznych

MOW. K.A.23.1.2017.BW

Rembów 03.04.2017r.
ZAPYTANIE OFERTOWE

dla zamówień o wartości
nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 Euro.
Procedura prowadzona bez stosowania ustawy z dnia 29.01.2004r.
Prawo zamówień publicznych
na podstawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych
w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Rembowie z dnia 01 września 2016r.
Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Rembowie zwraca się na podstawie art. 11 ust. Ustawy
Prawo zamówień publicznych z zapytaniem ofertowym o przedstawienie ceny na zadanie:
„Budowa budynku gospodarczego-garażowego z wewnętrzną instalacją elektryczną przy
MOW na dz. nr ew. 736 w Rembowie”
I. ZAMAWIAJĄCY
Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Rembowie, Rembów 52,
26-035 Raków reprezentowany przez Dyrektora Piotra Koźmina.

Wspólny słownik zamówień (CPV) :
45.20.00.00-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych
lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45.21.00.00-2 Roboty budowlane w zakresie budynków
45.31.00.00-3 Roboty instalacyjne elektryczne

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
2.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlano-instalacyjnych związanych z budową
budynku gospodarczego na dz. geod. Nr 736 w Rembowie wg dokumentacji projektowej, przedmiarów
robót, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót przekazanych przez Zamawiającego wraz z
SIWZ.
2. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (zakres robót) oraz warunki ich realizacji zawiera załączona
dokumentacja:
- dokumentacja projektowa,
- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót,
- przedmiar robót.
2. 3. Ze względów technologicznych i odpowiedzialności w ramach udzielonej gwarancji nie ma możliwości

podzielenia przedmiotowego zamówienia na części.
2. 4. Podstawowe wielkości charakteryzujące zamówienie:
- długość 12,00 m
- szerokość 10,70 m
- wysokość 5,75 m
- powierzchnia zabudowy 128,41 m2
- powierzchnia użytkowa 104,41 m2
- kubatura budynku 603,48 m3
2.5. Budynek o konstrukcji tradycyjnej murowanej; dach dwuspadowy kryty blachą trapezową.
Posadowienie jako bezpośrednie w postaci ław żelbetowych z betonu C20/25 zbrojonego stalą AIIIN
(RB500W).
2. 6. Wymagania stawiane Wykonawcy:
- Zorganizowanie placu budowy z uwzględnieniem bezpieczeństwa podopiecznych i pracowników.
- Zapewnienie dozoru nad wszelkimi materiałami i urządzeniami, w tym zapewnienia dozoru przez
pracownika dozoru.
- Usunięcie wszelkich szkód powstałych w wyniku prowadzonych prac.
- Usuwanie wszelkich kolizji i prac nie wymienionych w dokumentacji projektowej, które można było
przewidzieć po szczegółowym zapoznaniu się z zakresem robót, terenem budowy i dokumentacją
projektową.
- Wykonawca do wykonania zamówienia, będzie stosował wyroby budowlane wprowadzone do obrotu na
zasadach określonych w Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 r. Nr 92,
poz. 881 ze zm.).
- Zakres robót oraz odpowiedzialność Wykonawcy w zakresie objętym proponowaną ceną ofertową
obejmuje także organizację i zagospodarowanie placu budowy oraz zaplecza budowy, ustanowienie
kierownika robót oraz wykonanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zgodnie z Rozporządzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126).
- Po zakończeniu robót doprowadzenie terenu budowy do stanu pierwotnego, demontaż obiektów
tymczasowych oraz uporządkowanie terenu.
- Udzielenie przez Wykonawcę rękojmi za wady, która obejmuje usuwanie awarii i usterek nie krótszej niż
36 miesięcy i 36 miesięcy gwarancji na wykonane roboty budowlane, wbudowane materiały oraz

zamontowane urządzenia. Rękojmia i gwarancja liczona będzie od dnia odbioru końcowego robót
dopuszczającego budynek do użytkowania.
- Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy istniejące w czasie
dokonywania czynności odbioru oraz za wady powstałe po odbiorze, lecz z przyczyn tkwiących
w wykonanym przedmiocie umowy w chwili odbioru.
- Wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru parametrów realizowanych robót przedstawione są
w „Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych”. W oparciu o załączone dokumenty należy opracować
ofertę. W ofercie należy podać cenę jednostkową wraz ze wszystkimi kosztami związanymi z realizacją
robót. Załącznikiem do formularz oferty winien być kosztorys ofertowy opracowany w formie uproszczonej

ze wskazanymi stawkami oraz narzutami kosztorysu.
- Wskazane przez Zamawiającego nazwy własne producentów nie są wiążące dla Wykonawcy i należy je
traktować jako przykładowe do określenia parametrów i wymogów technicznych. Zamawiający dopuszcza
zastosowanie materiałów o parametrach nie gorszych niż wskazane przez Zamawiającego. Wykonawca,
który powołuje się na rozwiązania równoważne opisanym przez Zamawiającego, jest zobowiązany wykazać,
że oferowane przez niego roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego
w załączonej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR) oraz dokumentacji
projektowej,
- W miejscu, gdzie Zamawiający dokonuje opisu przedmiotu zamówienia za pomocą norm, aprobat,
specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, o których mowa w art. 30 ust. 1 - 3 Ustawy Zamawiający,
dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym.
- Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas
wykonywania przedmiotu zamówienia.

III. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
3.1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają warunki o których mowa
w art. 22 ust. 1 i wykażą ich spełnienie na poziomie wskazanym przez Zamawiającego oraz niepodlegający
wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy PZP; Oświadczenia powyższe należy złożyć z datą składania
oferty podpisane przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego;
3.2. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
3.2.1 sytuacji ekonomicznej lub finansowej – Zamawiający odstępuje od oceny spełnienia tego warunku;
3.2.2 posiada stosowną wiedzę i doświadczenie do realizacji w/w zadania – zgodnie z pkt. IV SIWZ.
3.2.3 dysponuje właściwym potencjałem kadrowym do realizacji w/w zadania – zgodnie z pkt. V SIWZ.

IV. WIEDZA I DOŚWIADCZENIE
4.1. Należy wykazać, że Wykonawca wykonał w okresie ostatnich pięciu lat co najmniej 2 zamówienia
polegające na budowie, przebudowie lub rozbudowie budynku w technologii murowanej tradycyjnej wraz z
instalacjami o wartości zamówienia nie mniejszej niż 100 000,00 zł. każdy.
4.2. Dokumentem potwierdzającym należyte wykonanie zamówienia mogą być protokoły odbioru lub
referencje, w których powinna być zawarta, nazwa zamawiającego, okres wykonywania robót, oraz
stwierdzenie że roboty zostały wykonane należycie.
4.3. W wykazie należy podać tylko i wyłącznie takie roboty, które spełniają powyższe wymagania.

V. OSOBY ZDOLNE DO WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku.
5.1. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22. - sprawdzeniu podlega treść
oświadczenia zgodnie z PZP oraz jego data i podpis uprawnionej osoby;
5.3. Potencjał kadrowy - należy dołączyć wykaz proponowanej do realizacji zadania kadry wskazując w nim
co najmniej osoby pełniące funkcję kierownika robót/budowy, posiadające uprawnienia budowlane w

specjalności konstrukcyjno – budowlanej oraz elektrycznej wraz z dokumentami potwierdzającymi
posiadanie takich uprawnień i aktualnym zaświadczeniem OIIB.

VI. PODSTAWY WYKLUCZENIA Z UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
6.1 Obligatoryjne przesłanki wykluczenia Wykonawcy określono w art. 24 ust. 1 ustawy PZP
6.2 Wykluczeniu podlegają Wykonawcy, którzy nie przedłożyli dokumentów i oświadczeń zgodnie z pkt.
VII SIWZ.

VII. NALEŻ PRZEDŁOŻYĆ
-

oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22.

-

oświadczenie

o

braku

podstaw

do

wykluczenia

na

podstawie

art.

24

ust.

1

ustawy

- aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,
jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do
wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia
albo składania ofert.
- wykaz kadry – zgodnie z pkt. V SIWZ
- wykaz zrealizowanych robót zgodnie z pkt. IV SIWZ

VIII. INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
8.1. Cel zapytania o cenę
Oferta cenowa stanowi podstawę do wybrania kontrahenta i określenie dalszej współpracy.
8.2. Adres strony internetowej, na której jest dostępne Zapytanie ofertowe:
8.3. Zapytanie ofertowe można uzyskać pod adresem: Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy
w Rembowie, Rembów 52, 26-035 Raków pok. nr. 28.
8.4. Miejsce i termin złożenia oferty:
Ofertę można złożyć w

Sekretariacie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rembowie, drogą

pocztową, na adres mailowy: sekretariat@mowrembow.edu.pl, faxem 41 35-35-114 bądź osobiście
do 21 kwietnia 2017 r. godzina 1530,
8.5. Zapytanie o przedmiot zamówienia
Informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela Pani Bożena Witkowska
tel.: 41 35-35-114 wew. 31 lub 503-725-269
Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Rembowie, Rembów 52, 26-035 Raków pok. nr. 27
8.5. Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IX. GWARANCJA
Na wykonanie roboty objęte niniejszym zamówieniem Wykonawca winien udzielić minimum 3 lata
gwarancji na wykonane roboty.

X. TERMIN REALIZACJI
Wymagany: 31 października 2017r.

XI. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY
11.1 Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej na terenie budowy oraz zdobył wszelkie informacje,
które

mogą

być

potrzebne

do

przygotowania

oferty

oraz

podpisania

umowy,

zgodnie

z formularzem ofertowym z zachowaniem formy pisemnej.
11.2. Informacje przekazane za pomocą maila, faksu uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła
do adresata przed upływem terminu na ich składanie i została niezwłocznie potwierdzona pisemnie.

XII. KRYTERIUM WYBORU OFERTY
Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującym kryterium i jego
znaczeniem: 100% cena.
Zamawiający przyzna zamówienie Wykonawcy, którego oferta odpowiada określonym w/w kryteriom oraz
została uznana za najkorzystniejszą.
Po rozpoznaniu ofert informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie zamieszczona na tablicy
ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego, a ponadto wszyscy Wykonawcy zostaną powiadomieni pisemnie.

XIII. ZAWARCIE UMOWY NA WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH
Zamawiający i wybrany na Wykonawcę oferent, zawrą umowę w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia
przekazania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.
Informacja o terminie i miejscu podpisania umowy zostanie przekazana telefonicznie wykonawcy,
którego ofertę wybrano.

XIV. ZMIANY W ZAPISACH UMOWY
14. 1. Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie
której dokonano wyboru wykonawcy.
14. 2. Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian zamawiający dopuszcza
możliwość zmiany postanowień umowy w zakresie terminu i zakresu rzeczowego robót w przypadku
trudnych do przewidzenia okoliczności na etapie opracowywania dokumentacji.

Załączniki:
- dokumentacja projektowa,
- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót,
- przedmiar robót.
- formularz ofertowy.
Bardzo prosimy o przygotowanie oferty cenowej zgodnie z formularzem ofertowym.

Na oryginale właściwy podpis.
Podpis i pieczątki.

