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Gołańcz, dnia 07.02.2019 roku 

 

 

 

Znak sprawy: BINW.271.1.2019 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 
(dotyczy zamówień o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30 000 Euro) 

 

Nazwa zadania:  

 

Przebudowa schodów zewnętrznych i ciągu pieszo-jezdnego  Przedszkola Publicznego w Gołańczy 

 

 

 

 

 

ZATWIERDZAM: 
BURMISTRZ MIASTA I GMINY GOŁAŃCZ 

mgr inż. Mieczysław Durski 
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1. ZAMAWIAJĄCY 

Miasto i Gmina Gołańcz 

ul. Doktora Piotra Kowalika 2 

62-130 Gołańcz 

www.bip.golancz.pl 

Fax: 67 26 83 312 

 

2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

CPV 45215000-7 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych opieki 
zdrowotnej i społecznej, krematoriów oraz obiektów użyteczności publicznej. 

Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane 

 

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa schodów zewnętrznych usytuowanych do budynku 
publicznego przedszkola. Przebudowa polegać będzie na rozbiórce istniejących schodów  
zewnętrznych nie spełniających norm bezpieczeństwa oraz wykonanie nowych schodów zewnętrznych 
zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją techniczną. Schody zewnętrzne zaprojektowano  jako element 
żelbetowy monolityczny wylewany z betonu C20/25. Biegi i podesty należy obłożyć okładziną z płytek 
granitowych gr. 10 do 12 mm płomieniowanych o strukturze antypoślizgowej. Balustrady 
zaprojektowano z rur kwasoodpornych natomiast pręty wypełniające z stali kwasoodpornej. Po 
wykonaniu zadania powierzchnia schodów, słupów, podciągów zostanie pomalowana farbami 
fasadowymi silikonowymi w kolorze pastelowym.  
 

Ogólne wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia oraz jego realizacji: 

1) Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 

2) Z uwagi na realizację robót budowalnych na terenie przedszkola publicznego, Zamawiający 

wymaga aby wykonawca przy zabezpieczeniu robót oraz ich realizacji zachował szczególne 

środki ostrożności. 

3) Wykonawca zatrudni na własny koszt kierownika robót. 

4) Wymagany okres gwarancji: 36 miesięcy 

 

3. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

 

Termin wykonania zamówienia: od 3 czerwca 2019 r. do 31 lipca 2019 r. 

 

4. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY 

SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 

 

4.1. Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu. 

 

5. OŚWIADCZENIA LUB DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W 

POSTĘPOWANIU 
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5.1. Zamawiający żąda oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w 

postępowaniu: 

a) Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, według wzoru 

stanowiącego załącznik do Ogłoszenia 

6. OŚWIADCZENIA LUB DOKUMENTY POŚWIADCZAJĄCE BRAK PODSTAW DO WYKLUCZENIA  

 

6.1. Zamawiający żąda oświadczeń i dokumentów poświadczających brak podstaw do wykluczenia 

 

a) 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, że w stosunku do wykonawcy nie otwarto likwidacji lub nie ogłoszono upadłości 

(wykluczenie nie dotyczy wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ 

zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia 

wierzycieli przez likwidację majątku upadłego) 

 

7. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ Z ZAMAWIAJĄCYM 

 

7.1. W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, wezwania oraz 

informacje Zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie, drogą elektroniczną. 

7.2. Osoby uprawnione do kontaktu z wykonawcami: 

1. Karol Wolter, e-mail: wolter@golancz.pl 

8. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

8.1. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. 

8.2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

9. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA 

9.1. Oferty należy składać do dnia 19.02.2019 roku, do godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego 

(adres: ul. Doktora Piotra Kowalika 2, 62-130 Gołańcz, Polska). 

9.2. Otwarcie ofert nastąpi dnia 19.02.2019 roku o godzinie 10:15 w siedzibie Zamawiającego (adres: 

ul. Doktora Piotra Kowalika 2, 62-130 Gołańcz, Polska) sala nr 4 

 

10. KRYTERIA ORAZ SPOSÓB OCENY OFERT 

10.1. Zamawiający będzie oceniał oferty według następującego kryterium: 

Nr Nazwa kryterium Waga 

1 Cena 100% 

10.2. Punkty przyznawane za podane w pkt. 10.1. kryteria będą liczone według następujących 

wzorów: 

Nr 

kryterium 
Wzór 

1 

(Cmin/Cof) * 100 * waga 

gdzie: 

- Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ofert 

- Cof -  cena podana w ofercie 
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10.3. Oferta złożona przez wykonawcę może otrzymać 100 pkt. 

10.4. W toku dokonywania badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez 

wykonawcę wyjaśnień treści złożonych przez niego ofert. 

10.5. Zamawiający zastosuje zaokrąglanie każdego wyniku do dwóch miejsc po przecinku. 

11. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY 

11.1. Zamawiający będzie brał pod uwagę cenę brutto za wykonanie przedmiotu niniejszego 

zamówienia. 

11.2. Cenę deklaruje  się na formularzu oferty, podając: cenę netto, cenę brutto. 

11.3. Zaoferowana cena jest ceną ryczałtową i musi zawierać wszelkie koszty wykonawcy związane z 

prawidłową i właściwą realizacją przedmiotu zamówienia, przy zastosowaniu obowiązujących norm, z 

uwzględnieniem ewentualnego ryzyka wynikającego z okoliczności, których nie można było 

przewidzieć w chwili składania oferty. 

11.4. Cena musi być wyrażona w złotych polskich, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

12. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

12.1. Zamawiający nie ustanawia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

13. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT 

13.1. Oferty, należy składać za pośrednictwem: 

a) osobiście lub pocztą w formie pisemnej (decyduje data wpływu) na adres Zamawiającego 

13.2. Ofertę należy sporządzić w języku polskim Oferta wraz z załącznikami powinna być podpisana 

przez osobę/osoby do tego uprawnioną zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy.  

14. INFORMACJE DODATKOWE 

14.1. Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia w toku badania i oceny ofert wiarygodności 

przedstawionych przez wykonawców dokumentów, oświadczeń, wykazów, danych i informacji 

14.2. Do upływu terminu składania ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany lub uzupełnienia 

treści niniejszego ogłoszenia o przetargu 

14.3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do poprawienia w tekście przysłanej oferty oczywistych 

omyłek pisarskich lub rachunkowych, niezwłocznie zawiadamiając o tym danego wykonawcę 

14.4. Zamawiający może odstąpić od podpisania umowy, jeżeli cena wybranej oferty przewyższa 

kwotę, którą zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia 

14.5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, 

w każdym momencie, bez podawania przyczyny 

14.6. Niniejsze postępowanie nie jest prowadzone w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 

2004 roku Prawo zamówień publicznych 

14.7. Zamawiający powiadomi niezwłocznie o wynikach rozstrzygnięcia przetargu wszystkich 

wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia 

14.8. Zamawiający podpisze umowę z wybranym Wykonawcą robót wg wzoru stanowiącego 

załącznik nr 5 do zapytania ofertowego. 

15. ZAŁĄCZNIKI 

1. Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków 
2. Formularz oferty 
3. Kosztorys ofertowy 
4. Dokumentacja techniczna. 
5. Wzór umowy 
6. STWiOR 


