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Raport z publikacji zapytania ofertowego nr 30/17/09/2018 na Portalu Ogłoszeń

ARiMR

https://portalogloszen.arimr.gov.pl/

Dane podstawowe

Data i godzina publikacji ogłoszenia: 17.09.2018 13:35:17

Data i godzina wygenerowania raportu: 17.09.2018 13:44:03

Status: Opublikowane

Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Działanie: /

Nabór:

Koniec terminu składania ofert: 02.10.2018

Termin realizacji zamówienia: 07.12.2018

Rodzaj planowanej inwestycji:

Branża:

Lokalizacja planowanej inwestycji

1. POLSKA, Województwo MAZOWIECKIE, Powiat radomski,Gmina Skaryszew (gmina miejsko-

wiejska)

Dane dodatkowe

Opis przedmiotu

zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest

„Utworzenie Centrum Aktywności Lokalnej w miejscowości Maków”.

W ramach przedmiotowej inwestycji zostanie wybudowana siłownia plenerowa

oraz rozbudowany plac zabaw w miejscowości Maków na działce nr 144/12,

Obręb 0018 – Maków.

W ramach budowy siłowni należy dostarczyć i zamontować następujące

urządzenia:

1. Biegacz + Orbitrek wraz pylonem – 1 kpl.

2. Wioślarz + prasa nożna  wraz z pylonem – 1 kpl.

3. Twister/Wahadło  - 1. kpl.
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4. Wyciąg górny + wyciskanie siedząc wraz pylonem – 1 kpl.

W ramach rozbudowy placu zabaw należy dostarczyć i zamontować stojak  na

rowery oraz urządzenie wielofunkcyjne  w postaci zestawu zabawowego

zawierającego następujące elementy:

1. Ślizg metalowy – 1 szt.

2. Przelotnia linowa – 1 szt.

3. Drabinka krzyżowa – 1 szt.

4. Drabinka pozioma – 1 szt.

5. Wieża z dachem dwuspadowym – 1 szt.

6. Trap schodki – 1 szt.

7. Drabinka IV – 1 szt.

8. Przeplotnia łańcuchowa  - 1 szt.

Szczegółowy zakres opracowania został określony w projektach budowlanych

(stanowiących załącznik nr 2 do zapytania ofertowego).

Kryteria Nazwa kryterium: Cena, waga: 60

Nazwa kryterium: Okres gwarancji, waga: 40
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Opis sposobu

przyznania punktacji

A. Cena - 60%

W kryterium ceny poszczególne oferty otrzymają następującą liczbę punktów

PC:

C min

PC = ------------- × 100 × C

C bad

gdzie:

C min – oznacza najniższą cenę oferowaną wśród złożonych ofert;

C bad – oznacza cenę badanej oferty.

C – oznacza wagę kryterium ceny, stanowiącą 60 %.

maksymalna ilość punktów w kryterium cena  – 60,00 pkt.

B. Okres gwarancja  – 40%

W kryterium okres gwarancji poszczególne oferty otrzymają następującą liczbę

punktów :

Okres gwarancji – 5 lat – 40 pkt

Okres gwarancji – 4 lata – 20 pkt

Okres gwarancji – 3 lata – 0 pkt

Najdłuższy okres gwarancji będzie wyliczany w latach.

Najkrótszy okres gwarancji to minimum 3 lata. Najdłuższy okres gwarancji to 5

lat.

Maksymalna ilość punktów w kryterium okres gwarancji – 40,00 pkt.

Wykonawca zobowiązany jest zaznaczyć odpowiednią opcję w formularzu

oferty – załącznik nr 1 do SIWZ.

W przypadku, gdy Wykonawca w formularzu ofertowym nie poda okresu

gwarancji, przyjmuje się, że Wykonawca zaoferował 3 letni okres gwarancji

oraz otrzyma 0  punktów.

 SUMA -  Łączna punktacja.

Łączna punktacja jest sumą punktów uzyskanych w kryteriach: ceny i okresu

gwarancji.

Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona z

dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Najwyższa liczba punktów

wyznaczy najkorzystniejszą ofertę.

Warunki udziału w

postępowaniu

Zamawiający nie przewiduje konieczności spełniania przez Wykonawców

warunków udziału w tym postępowaniu.
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Warunki wykluczenia OFERTA PODLEGA  ODRZUCENIU W PRZYPADKU, GDY:

1) jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego lub

2) została złożona przez podmiot:

a) powiązany osobowo lub kapitałowo z beneficjentem lub osobami, o których

mowa w art.   43a ust. 4 ustawy, lub

3) została złożona po terminie składania ofert określonym w zapytaniu

ofertowym.

4) oferta nie podlega odrzuceniu, mimo że została złożona przez podmiot

powiązany osobowo lub kapitałowo z osobą, o której mowa w art. 43a ust. 4

ustawy, jeżeli osoba ta nie będzie brała udziału w dalszym postępowaniu w

sprawie wyboru przez beneficjenta wykonawcy danego zadania ujętego w

zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji.

5) w przypadku złożenia oferty dodatkowej oferta taka podlega odrzuceniu w

przypadku gdy:

a) zawiera cenę lub koszt wyższy niż w złożonej ofercie lub

b) została złożona po terminie składania ofert dodatkowych określonym przez

beneficjenta w wezwaniu do złożenia tych ofert.

Dodatkowe

informacje

Kompletna oferta musi zawierać:

a) formularz oferty, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik

nr 1 do niniejszego zaproszenia,

b) opis techniczny, katalogi, fotografie oferowanych przez Wykonawcę

urządzeń. W przypadku braku tych dokumentów Zamawiający wezwie

Wykonawcę do uzupełnienia oferty  terminie 3 dni od przekazania Wezwania

do uzupełnienia.

Załączniki     ZAPYTANIE OFERTOWE.pdf

    załacznik nr 3 - istotne postanowienia umowy.doc

    załacznik nr 2 - PROJEKT + PRZEDMIAR PLAC ZABAW.zip

    załącznik nr 1 - druk oferty.doc

    załacznika nr 2 -PROJEKT + PRZEDMIAR SIŁOWNIA

PLENEROWA.zip

Miejsce składania ofert

Województwo: MAZOWIECKIE

Powiat: radomski

Gmina: Skaryszew (gmina miejsko-wiejska)

Miejscowość: Skaryszew

Kod pocztowy: 26-640

Ulica: Juliusza Słowackiego

Nr domu: 6
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Nr lokalu: -

Email:

Numer FAX:

Nazwa firmy/osoba kontaktowa:

Dane Zamawiającego

Imię:

Nazwisko:

Firma:

Email:

Numer telefonu:

Historia ogłoszenia

Id ogłoszenia Data edycji Status Zakres zmian

30/17/09/2018
17.09.2018

13:35:17

Opublikowano

ogłoszenie
Brak zmian

30/17/09/2018
17.09.2018

13:34:56

Utworzono

ogłoszenie
Brak zmian


