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ZAPYTANIE OFERTOWL

I

przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest rcmont chodników na terenie posesji przy ul. Kilirńskiego 6
i Kościuszki 34 w Grodzisku Mazowieckim
CPV - ĄVspólny Słownik Zamówieńa/
45.23.32.53
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II Ogó]nv zakres robót obeimuie
1. RozbiórĘ isnniejących pły chodnikowych

50 x 50
montaż obrzeży o wym, 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieŃem spoin piaskiem
3. wykonanie nowej nawierzchni chodnika z płyt bet. o wym. 50x50x7 cm na podsypce cementowo
-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawa cem.
W cenie oferty należy ująć całośćkosztów związanych z remontem chodnika łącznie z kosztami
w;rwozu materiałów z rozbiórki na legaine, dostępne wykonawcy wlsypisko odpadów, koszty
wykonaŃa zabezpieczenia i oznakowania całego terenu budowy w trakcie trwania rea]izacji umowy
aż do zakończeńa i odbioru robót.

2.

III OrganŁacia i prowadzenie robót:
1. Wszystkie prace należy rea}izować zgodlie z przepisami Prawa Budowlanego, zasadami sztuki
budowlanej, przepisami bhp i ppoż., a używany sprzęt nie spowoduje zagrożeńa bezpieczeńs§va
}udzi i nie obniży jakości robót.

2.

Materiał z odzysku należy składować na tereŃe przyległ;rm do budynków z zachowaniem

bezpieczeństlva Iudzi.

3. Wykonawca zorganizuje miejsce prowadzeńa prac we własnym zakresie, w sposób nie

powodujący zagrożeńa dla mieszkariców oraz osób trzecich przebyvających w budynkach i w
obrębie terenu wykonyrvanych prac, wykona niezbędne zabezpieczeńa dojśćdo budynków
4. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z rrmową oraz za jakość

zastosowanych materiałów posiadających świadectwa dopuszczenia

do

stosowania

w budownictwie.
6. Roboty będą wykonywane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

IV

Zabezpieczenie terenu prowadzonych robót:
terenie prowadzonych prac
Wykonawca jest zobowiązany do zaperunienia bezpieczeństwa
remontowych w trakcie trwania ree|izacji umowy aż do ich zakończenia i końcowego odbioru.

na

V

Zabezpieczenie interesów Zamańaiącego i osób trzecich:
1. Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody wyządzone Zamawiającemu i osobom trzecim w
okresie trwania robót i poniesie koszty odszkodowania
2. Wykonawca ponosi odpowiedzialnośćprawną i finansową za wszelkie szkody wynikłe
z zaniechania, zaniedbania i działania niezgodnego ze sztuką budowlaną.

VI
1,

Konno]a jakości robót:
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów.

vII

opis sposobu odbioru i usuwania wad:
1. Wykonawca w trakcie realizacji robót remontotuych zgłosi Zamawiającemu do odbioru zalaes
prac ulegający zakryciu. W przypadku stwierdzeńa wad Wykonawca zobowiązuje się do ich
niezwłocznego usunięcia.

2. Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez

Zamarviającego, podczas którego
Wykonawca winien przedłożyćZamańającemu komplet dokumentów zawieĘący atesty techniczne
i certyfikaty użytych materiałów budowlanych.

3. Podstawowym dokumentem ostatecznego (końcowego) odbioru robót jest protokół sporządzony

według wzoru usta.lonego Przez Zamawiającego.

4W

przypadku wystą)ienia wad Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia w terminie
uzgodnionym z Zamawiającym, a w przypadku zagrożenia mienia w trybie natychmiastowym,

VIII Sposób orzvgotowania ofertv

- oferta oowinna zawierać:
1. Wypełniony i podpisany formulaź ofertowy wTaz z zńącznil<lem Nr 1 i Nr 2.
2. Afues lub siedzibę oferenta, numer telefonu, aktualne zaświadczenie o działalnościgospodarczej
lub KRS, numer NIĘ REGON.
3. Być opatrzona pieczątką wykonawcy, podpisem i datą sporządzenia,

IX
1

Ocena ofeny:

.Krferium przy wyborze najkorzystniejszej ofeńy jest:
Cena (C) brutto - 807o
Termin (T) dni - 20oń iilośćdni na wykonanie zadanial
Ocena będzie dokonyłvana w następujący sposób według wzoru:

P= (Cn : Cb) x l00 pk x 807o + (Tn : Tb) x 100 pktx2l%
gdzie
P - liczba punktów przyznanych dla ocenianej ofeĄ
Cn - na.iniższa cena brutto ze wszystkich ważnych ofert
Cb - cena brutto olerĘ ocenianej
Tn - termin najkótszy ze wszystkich waznych ofert
Tb

- termin oferty ocenianej

2. Za ofeĘ najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najwyższą liczbą przyznanych punktów.
3. Cena ofeĘ winna być liczona do dwóch miejsc po przecinku.
4, Zamawiający oceniaó będzie jedl,nie oferty spełniające wymagania określone w niniejszym
zap}laniu ofertow)łn. Oferty nie spełniające tych waruŃów będą odrzucone.
5. Zamawiający wyklucza z postępowania o udzielenie zamówjenia Wykonawcę, który w okresie
3 lat przed wszczęciem postępowania, w sposób zawiniony powaźnie naruszył obowiązki
zawodowe, co Zamawiający jest w stłrie wykazaó za pomocą dowolnych środków

dowodowych.
Termin sldadania ofen:
Oferty należy złożyćdo 16.09.2019 roku

X

XI

Forma złożeniaofeny:
Ofertę można złożyćw formie:
- pisemnej: w siedzibie Zamawiającego
- faksem na numer: 22 755 68 12
- w wersji elektronicznej na e-mail: tt@zqmqrodzisk.pl

XII

Dodatkowe informacje
Zamańający nstrzega możliwośćuniewźnienia zamówienia na kżd}łnetapie postępowania
bez podania przyczyn.
2. Dodatkowe informacje można uzyskaó pod numerem telefonu 22755 57 37 lub drogą
elektroniczną (pn-pt godz. 7:00 - 15:00).
1.

