GMINA BIAŁOWIEŻA
URZĄD GMINY BIAŁOWIEŻA
17-230 Białowieża, ul. Sportowa 1
tel/fax: 85 681 24 87, GSM: 501 237 227
www.bialowieza.pl, www.bip.bialowieza.pl
e-mail:sekretariat@ug.bialowieza.pl

Białowieża, dnia 22.09.2014 r.
IP.271.12.2014
ZAPYTANIE OFERTOWE
Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
– wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 30 000 euro (art. 4 pkt 8 ustawy).
Gmina Białowieża zaprasza do składania ofert na zadanie pn.: „Modernizacja i remont mostu na
rzece Narewka w ciągu ul. Mostowej w Białowieży”.
I. ZAMAWIAJĄCY
Gmina Białowieża, ul. Sportowa 1, 17-230 Białowieża, woj. Podlaskie
tel./fax: 85 681 24 87
e-mail: sekretariat@ug.bialowieza.pl
http://www.bialowieza.gmina.pl/
NIP: 603 00 66 107
REGON: 050659214
godziny urzędowania: 8:00 – 16:00
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na modernizacji i remoncie mostu na
rzece Narewka w ciągu ul. Mostowej w Białowieży.
Zakres robót budowlanych obejmuje:
1. rozebranie starego pokładu jezdnego,
2. elementy konstrukcyjne betonowe (przyczółki) i żelbetowe słupy i belki poprzeczne oczyścić
metodą piaskowania, następnie zastosować mieszankę np. typu MIX 2 (jest to drobnoziarnista
zaprawa reprofilacyjna SPCC) – zaprawy tego typu powinny charakteryzować się niżej
wymienionymi zaletami: dużą przyczepnością, bardzo dużą wytrzymałością. Może być ona
stosowana do uzupełniania ubytków betonu o głębokości do 6 mm. Zapewni to trwałość,
estetyczny wygląd,
3. elementy konstrukcyjne stalowe (belki dwuteowe) oczyścić metodą piaskowania, następnie
zagruntować i trzykrotnie pomalować farbami chlorokauczukowymi.
4. wykonać nowe elementy drewniane z drewna klasy II impregnowane metodą ciśnieniową w
warunkach przemysłowych:
•
belki o przekroju 22 x 22 cm i dł. 6 m, o rozstawie co 1,0 m osiowo,
•
pokład w poprzek mostu (należy zamienić w stosunku do dokumentacji projektowej) – w
jezdni z bali gr. 63 mm,
•
chodnik z desek gr. 50 mm, balustrada na słupkach o przekroju 10 x 10 cm z deskami
podłużnymi, zamocowanie zgodnie z rysunkami szczegółowymi.
5. łączenie belek drewnianych z belkami stalowymi: do każdej belki stalowej – śrubami
ciesielskimi Ø 10 mm. Pokład jezdny mocowany do belek drewnianych gwoździami dł. 15 cm
– do każdej belki drewnianej.
6. Szczegółowy zakres robót określony został w punktach j.w, oraz w „Opisie przedmiotu
zamówienia”, stanowiącym Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego (dokumentacja
projektowo wykonawcza). Dołączony przedmiar robót jest elementem pomocniczym, w
oparciu o który Wykonawca winien sporządzić własny przedmiar robót.
5. Treść zapytania ofertowego, treść mowy i treść dokumentacji projektowej uzupełniają się
wzajemnie.
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7.

Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia wskazano jakikolwiek znak towarowy, patent czy
pochodzenie – należy przyjąć, że wskazane patenty, znaki towarowe, pochodzenie określają
parametry techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, co oznacza, że zamawiający dopuszcza
złożenie oferty w tej części przedmiotu zamówienia o równoważnych parametrach
technicznych, eksploatacyjnych i użytkowych.
Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawca, który powołuje się
na rozwiązania równoważne opisywanym przez zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że
oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone
przez zamawiającego (np. przedstawić porównanie parametrów technicznych materiałów lub
urządzeń wymaganych przez zamawiającego z parametrami oferowanych materiałów lub
urządzeń itp.).
W celu prawidłowego oszacowania wartości usługi Zamawiający umożliwia i zaleca
dokonanie wizji lokalnej przedmiotu zamówienia, którego dotyczy zapytanie ofertowe.

Uwaga:
1. Nowe elementy drewniane z drewna klasy II impregnowane metodą ciśnieniową w warunkach
przemysłowych są zakupione i dostarczone przez Zamawiającego.
2. Kierunek ułożenia elementów pokładu drewnianego należy zamienić w stosunku do
dokumentacji projektowej na poprzeczny.
III. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy
prawa nakładają obowiązek ich posiadania
– Zamawiający oceni na podstawie złożonego oświadczenia;
2. posiadania wiedzy i doświadczenia
– Zamawiający oceni na podstawie złożonego oświadczenia;
3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia,
– Zamawiający oceni na podstawie złożonego oświadczenia;
4. sytuacji ekonomicznej i finansowej
– Zamawiający oceni na podstawie złożonego oświadczenia.
IV. WYKAZ
DOKUMENTÓW
WYKONAWCÓW:

I

OŚWIADCZEŃ

WYMAGANYCH

OD

Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki:
wypełniony i podpisany formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru – załącznik nr 1
V.

TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Wymagany termin realizacji zamówienia: do dnia 14.11.2014 r., po bezusterkowym odbiorze
końcowym wykonanych prac.
VI. OPIS SPOSOBU DOKONANIA OCENY WARUNKÓW WYMAGANYCH OD
WYKONAWCÓW
W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w niniejszym
zapytaniu ofertowym. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków na podstawie złożonych
ofert. Brak spełnienia warunku, bądź brak jakiegokolwiek dokumentu wymaganego zapytaniem
ofertowym, czy też błąd w obliczeniu ceny spowoduje wykluczenie oferenta z postępowania.
VII. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI
Osobą uprawnioną do kontaktów z oferentami jest:
Andrzej Kaczanowski – tel.: (85) 68 12 487 w. 34, email: ak@ug.bialowieza.pl
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VIII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.
IX. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:
1.
a.
b.
c.
d.

f.
g.

h.
i.
j.

Przygotowanie oferty
Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze,
nieścieralnym atramentem.
Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Wykonawca.
Wykonawca może złożyć w prowadzonym postępowaniu jedną ofertę wyłącznie na całość
przedmiotu zamówienia.
Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy
(Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia). Oznacza to, że jeżeli z
dokumentu(ów) określającego(ych) status prawny Wykonawcy(ów) lub pełnomocnictwa
(pełnomocnictw) wynika, iż do reprezentowania Wykonawcy(ów) upoważnionych jest łącznie
kilka osób, dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie te
osoby.
W przypadku podpisywania oferty lub innych dokumentów załączonych do oferty przez
pełnomocnika, to Wykonawca ma obowiązek dołączyć do oferty oryginał udzielonego
pełnomocnictwa lub kopię poświadczoną notarialnie za zgodność z oryginałem stosownego
pełnomocnictwa, wystawionego przez osoby do tego upoważnione,
Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i załączniki o
których mowa w tekście niniejszego zapytania ofertowego.
Dokumenty powinny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez
zamawiającego wzorcami – załącznikami, a w szczególności zawierać wszystkie informacje
oraz dane.
Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby
podpisującej ofertę.
Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystym opakowaniu/zamkniętej kopercie
Koperta/opakowanie zawierające ofertę winno być zaadresowane w następujący sposób:
Gmina Białowieża, ul. Sportowa1, 17-230 Białowieża
Oferta w postępowaniu pod nazwą:
„Modernizacja i remont mostu na rzece Narewka w ciągu ul. Mostowej w Białowieży”
Znak IP.271.12.2014
Nie otwierać przed dniem: 30.09.2014 r. do godziny 10:00

Należ podać nazwę i adres oferenta
2.
a.

b.
c.
3.

Oferta wspólna
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do
reprezentowania ich w postępowaniu oraz dla zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego.
Zamawiający może przed podpisaniem umowy zażądać dokumentu regulującego współpracę
wykonawców składających wspólną ofertę.
Wspólnicy ponoszą solidarną odpowiedzialność za realizację zamówienia.
Nie dopuszcza się udziału podwykonawców.

X. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT
Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego:
Urząd Gminy Białowieża, ul. Sportowa 1, 17-230 Białowieża, (sekretariat)
Do dnia 30.09.2014 r. do godziny 10:00
Oferty złożone po terminie będą zwrócone wykonawcom bez otwierania.
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XI. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie
z wyodrębnieniem należnego podatku VAT-jeżeli występuje.
Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z
wykonaniem zamówienia.
Cena może być tylko jedna.
Cena ma charakter ryczałtowy, jest stała i niezmienna.
Za cenę oferty zamawiający przyjmuje łączną wartość oferty brutto (z podatkiem VAT)
Zamawiający odrzuci ofertę zawierającą omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny.

XII. KRYTERIA WYBORU OFERT
1.
2.
a.

3.

cena – 100%
punktacja:
cena – liczona wg następującego wzoru:
Cena najniższej oferty
---------------------------- x 100 = …………… punktów
cena oferty ocenianej
Wynik
Oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów
w oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną
sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie
powierzona wykonawcy, który uzyska najwyższą ilość punktów.

XIII. INNE
ISTOTNE
INFORMACJE
DOTYCZĄCE
WARUNKÓW STAWIANYCH WYKONAWCOM

OCENY

SPEŁNIANIA

Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na robotę budowlaną 36 miesiące, licząc od dnia
podpisania bezusterkowego protokołu ostatecznego odbioru prac.
XIV. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH KTÓRE ZOSTANĄ PODJĘTE PO
WYBORZE OFERTY A PRZED PODPISANIEM UMOWY
1.
2.

Zamawiający podpisze umowę z wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę z
punktu widzenia kryteriów przyjętych w niniejszym zapytaniu ofertowym.
O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi Wykonawcę.

XV. OGŁOSZENIE WYNIKÓW
Zamawiający powiadomi wszystkich uczestników postępowania o:
– wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę i adres wykonawcy
– wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania.
XVI. ZAŁĄCZNIKI
Załączniki do specyfikacji:
1. Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy
2. Załącznik nr 2 – Projekt umowy
3. Załącznik nr 3 – Opis przedmiotu zamówienia (dokumentacja projektowo wykonawcza)
a.a.
Wójt Gminy Białowieża
Albert Waldemar Litwinowicz
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