Chodzież, dnia 29.01.2019r.

Zapytanie ofertowe Nr 1/ZW/2019 (po zmianach z dnia 29.01.2019 r.)
Nazwa operacji : „Stanica w Trójmieście- miejsce obsługi turystyki pieszej i rowerowej
poprzez remont i modernizację istniejącej Sali wiejskiej”
W związku z realizacją operacji pn. . „Stanica w Trójmieście- miejsce obsługi turystyki
pieszej i rowerowej poprzez remont i modernizację istniejącej Sali wiejskiej”
współfinansowanej w zakresie działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych
przez społeczność w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienie i spójności terytorialnej”,
objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze”, z wyłączeniem projektów
grantowych” - Zamawiający tj. Gmina Chodzież zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty
na wykonanie ww. operacji.
1. Nazwa i adres zamawiającego:
Gmina Chodzież
Ul. Notecka 28
64-800 Chodzież
NIP 6070016311
Regon 570791023
Adres strony internetowej: http://www.gminachodziez.pl/; http://bip.wokiss.pl/chodziezg/
e-mail: sekretariat@gminachodziez.pl
Godziny urzędowania Urzędu : od poniedziałku do piątku w godz. od 7.oo do 15.oo
Osoba uprawniona do kontaktu: Ewa Kubiś; tel. +48 067 2821608 wew. 22
2. Tryb udzielenia zamówienia: zasada konkurencyjności
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone na podstawie art. 4 pkt 8
ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018r. poz. 1986 ze
zm.)
3. Kod CPV :
Wspólny Słownik Zamówień CPV
Kod główny:
Kod CPV 45400000-1 – roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
4. Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zapytania jest realizacja operacji pn.: „Stanica w Trójmieście- miejsce
obsługi turystyki pieszej i rowerowej poprzez remont i modernizację istniejącej Sali
wiejskiej”: na działce nr 80/7, Słomki 7a, gm. Chodzież. Zadanie obejmuje remont świetlicy
wiejskiej pod kątem stworzenia miejsca obsługi turystyki pieszej i rowerowej. Zamiarem
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inwestora jest rozszerzenie charakteru użytkowania obecnego budynku świetlicy wiejskiej o
funkcję turystyczną.
4.1. Wykonanie remontu i modernizacji istniejącej sali wiejskiej.
4.2. Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych.
.
4.3 Wykonanie i montaż nowej tablicy informacyjnej z mapą ścieżek
rowerowych.
Szczegółowy opis zadania zawiera dokumentacja projektowa oraz przedmiar robót kosztorys
inwestorski 4/04/2018/2019 stanowiące załączniki do niniejszego zapytania ofertowego.
Zakres rzeczowy zadania określa kosztorys inwestorski.
5. Miejsce realizacji operacji: wieś Słomki dz. 80/7, gm. Chodzież, woj. wielkopolskie.
6. Termin wykonania (zakończenia )operacji: do 30.04.2019 r.
7. Warunki udziału w postępowaniu
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają łącznie niżej
wymienione warunki:
1) Zaoferują nie krótszy niż 36-miesięczny okres gwarancji na wykonanie zadania
objętego zapytaniem ofertowym.
2) Złożą ofertę na całość operacji (nie dopuszcza się składania ofert częściowych).
3) Złożą tylko jedną ofertę w tym zapytaniu ofertowym.
4) Akceptują termin wykonania operacji.
5) Akceptują termin związania ofertą.
8. Kryteria oceny ofert - wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o
następujące kryteria:
1. Cena
2. Okres gwarancji

60 %
40 %

9. Opis sposobu przyznawania punktacji:
1) Punktacja będzie przyznawana w następujący sposób:
a) Punktacja dla kryterium „cena” obliczana będzie według wzoru:
Cena brutto najtańszej oferty
Cena (C)
= -------------------------------------------- x 60
Cena brutto badanej oferty
1) Cena musi być podana cyfrowo i słownie w złotych polskich z dokładnością do dwóch
miejsc po przecinku.
2) W przypadku rozbieżności między kwotami podanymi cyfrowo i słownie, za wiążącą
Zamawiający uzna wartość podana słownie.
3)Wynagrodzenie za wykonanie zamówienia jest wynagrodzeniem ryczałtowym:
- przedmiar robót dołączono jako dokument pomocniczy dla Wykonawcy
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- kosztorys ofertowy będzie służył Zamawiającemu m.in. do rozliczenia się z
Wykonawca w sytuacji, jeśli wystąpią okoliczności wykonania nieprzewidzianych
robót np. zamiennych lub wystąpi nieprzewidziana konieczność zaniechania części
robót.
4) Cena oferty wymieniona w formularzu ofertowym powinna być obliczona przez
Wykonawcę na podstawie dokumentacji projektowej, STWiORB, przedmiaru robót
z uwzględnieniem wytycznych określonych niniejszym zapytaniu.
Wykonawca uwzględnia również koszty robót przygotowawczych, tj. urządzenia placu
budowy, składowania materiałów przeznaczonych do realizacji zadania, odszkodowań
za ewentualne zniszczenia terenu, naprawy uszkodzonej infrastruktury technicznej.
b) Punktacja dla kryterium „gwarancja” obliczana będzie według wzoru:
Okres gwarancji badanej oferty (w miesiącach)
Gwarancja (G) = ------------------------------------------------------------------------- x 40
Okres gwarancji najdłuższy spośród wszystkich ofert (w miesiącach)
Zamawiający wymaga od Wykonawcy udzielenia gwarancji na przedmiot niniejszego
zamówienia na okres nie krótszy niż 36 miesięcy licząc od daty bezusterkowego odbioru
końcowego całego przedmiotu zamówienia i nie dłuższy niż 60 miesięcy.
Uwaga!
Jeżeli Wykonawca zaproponuje okres gwarancji krótszy niż 36 miesięcy lub nie poda (nie
wpisze) okresu gwarancji, oferta uznana będzie za nie spełniającą warunek udziału w
postępowaniu i zostanie odrzucona.
Jeżeli Wykonawca zaproponuje w ofercie dłuższy niż 60 miesięczny okres gwarancji,
ocena za to kryterium będzie równa ocenie przyznanej jak za zaproponowanie 60
miesięcznego okresu gwarancji. W przypadku wyboru takiej oferty, w umowie na wykonanie
zadania obowiązywać będzie okres gwarancji podany w ofercie.
2)Punktacja oferty wyliczona zostanie według wzoru:
P(punkty oferty) = C (punkty za cenę) + G (punkty za okres gwarancji)
Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która spośród ofert
niepodlegających odrzuceniu otrzyma najwyższą sumę punktów obliczonych w
oparciu o ustalone kryteria. Pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane w kolejności
uzyskanych punktów. Wynik zaokrąglony zostanie z dokładnością do dwóch miejsc po
przecinku.
4) W przypadku gdy dwie lub więcej ofert otrzyma taki sam bilans punktów końcowych,
Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z niższą ceną.
3)

10. Informacja na temat zakresu wykluczenia:
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1) Wykluczeniu podlegają oferty złożone przez (oferenta) Wykonawcę, który ma
powiązania osobowe lub kapitałowe z Zamawiającym.
2) Poprzez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania
pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w
jego imieniu lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności
związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a
Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a)
uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki
osobowej;
b)
posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
c)
pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego,
prokurenta, pełnomocnika;
d)
pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub
powinowactwa w linii prostej (rodzice, dzieci, wnuki, teściowie, zięć, synowa),
w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego
stopnia (rodzeństwo, krewni małżonka/i) lub pozostawania w stosunku
przysposobienia, opieki lub kurateli,
e) pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że
może to budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności tych osób.
11. Informacja na temat zakresu odrzucenia
Odrzuceniu podlegają oferty:
1) których treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego,
2) złożone przez oferenta, który nie spełnia warunków, określonych w zapytaniu
ofertowym,
3) złożone przez oferenta podlegającego wykluczeniu w związku z istnieniem powiązań
osobowych lub kapitałowych,
4) złożone po wyznaczonym terminie składania ofert,
5) w których cena podana jest w walucie innej niż polski złoty,
6) zawierające klauzule "cena ofertowa może ulec zmianie".
12. Termin składania ofert
Termin składania ofert upływa: 01.02.2019 r. o godz. 10:00
13. Miejsce i sposób składania ofert:
1) Ofertę należy złożyć w formie listu do sekretariatu Zamawiającego, zgodnie z wyborem
Wykonawcy: pocztą tradycyjną /kurierem /osobiście, na adres: Gmina Chodzież ul.
Notecka 28, 64 – 800 Chodzież
Uwaga!
Wskazane jest aby oferta była umieszczona w nieprzezroczystym, zaklejonym opakowaniu
opisanym następująco:
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Nazwa i adres
wykonawcy
Gmina Chodzież
ul. Notecka 28
64 – 800 Chodzież
z dopiskiem: Oferta – . „Stanica w Trójmieście- miejsce obsługi
turystyki pieszej i rowerowej poprzez remont i modernizację
istniejącej sali wiejskiej”.
Nie otwierać przed godz.10:15, dn. 01.02.2019
2) Zamawiający uzna ofertę za złożoną, jeśli wpłynie na adres określony w p. pkt 1 oraz
w terminie wyznaczonym w pkt 12.
3) Ofertom nadany zostanie numer porządkowy wg kolejności ich złożenia.
14. Termin związania ofertą:
1) Termin związania ofertą wynosi 30 dni.
2) Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
15.Wymagania dotyczące oferty:
1) Oferta powinna zawierać co najmniej informacje zawarte we wzorze oferty, który
stanowi zał. Nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego, m.in.:
a) dane identyfikujące Wykonawcę tj. pełną nazwę i adres,
b) nazwę operacji,
c) datę sporządzenia oferty,
d) cenę brutto oferty w PLN (na cenę oferty składa się wykonanie operacji w zakresie
wskazanym w dokumentacji budowlanej i przedmiarach robót
będącymi
załącznikami do niniejszego zapytania ofertowego z uwzględnieniem kosztu robót
przygotowawczych, towarzyszących, urządzenia placu budowy, odszkodowań za
ewentualne zniszczenia w terenie, uporządkowania terenu, składowania i utylizacji
materiałów pochodzących z robót a także ewentualne proponowane przez
Wykonawcę upusty, tak aby była już ceną ostateczną),
e) okres gwarancji (nie krótszy niż 36 miesięcy),
f) oświadczenie o:
- akceptowaniu terminu związania ofertą,
- akceptowaniu terminu wykonania operacji,
- akceptowaniu wzoru umowy na wykonanie operacji, załączonego do niniejszego
zapytania ofertowego,
- oświadczenie wykonawcy w zakresie wykonania obowiązków informacyjnych
przewidzianych RODO.
2) Do oferty należy dołączyć:
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a) oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym
- wg wzoru formularza załączonego do niniejszego zapytania;
b) kosztorys ofertowy
- uwzględniający wycenę wszystkich pozycji i zakresu rzeczowego wskazanego
w załączonym do niniejszego zapytania przedmiarze robót;
c) pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy
- dotyczy przypadku gdy ofertę podpisuje w imieniu Wykonawcy inna osoba.
Uwaga!
Nie sporządzenie oferty lub wymaganych do niej załączników na formularzach załączonych
do niniejszego zapytania ofertowego nie skutkuje jej odrzuceniem pod warunkiem, że oferta i
załączniki będą zawierać wymagane przez Zamawiającego informacje.

16. Warunki zmiany umowy:
1) Zmiana niniejszej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron, w formie
pisemnej, pod rygorem nieważności.
2) Dopuszcza się możliwość dokonania zmiany umowy w zakresie terminu zakończenia
robót w przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od stron umowy lub
nieznanych stronom umowy w chwili jej zawierania, bądź podczas prowadzenia
postępowania dot. zapytania ofertowego, spowodowanych:
a) Warunkami atmosferycznymi odbiegającymi od typowych np. nadmierne i
długotrwałe opady, silne wiatry a także inne zdarzenia losowe o charakterze siły
wyższej, utrzymujące się ponad 10 dni, mające wpływ na utrudnienia w
realizacji robót lub czasowe ich zaniechanie przez okres dłuższy niż 10 dni,
b) Działaniem organów administracji lub innych podmiotów o kompetencjach
zbliżonych do organów administracji a także eksploatatorów infrastruktury, w
wyniku których doszło do wstrzymania robót na okres dłuższy niż 10 dni,
c) Wadą
opisu
zamówienia ujawnioną dopiero po rozpoczęciu procesu
budowlanego, wymagającą usunięcia sprzeczności lub zastosowania zamiennych
rozwiązań jeżeli sprostowania te mimo dołożonych starań trwają dłużej niż 10 dni,
d) Zaistnieniem innych uzasadnionych okoliczności prawnych lub technicznych
uniemożliwiających wykonanie operacji zgodnie z umową,
3) Strona występująca o zmianę postanowień zawartej umowy zobowiązana jest do
przedłożenia uzasadnionego, pisemnego wniosku wraz z udokumentowaniem
zaistnienia którejkolwiek z przesłanek wymienionych w p.pkt. 2.
4) Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian na, które Zamawiający
może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej
zgody.
5) Wykonawca może wystąpić z żądaniem przedłużenia ustalonego terminu realizacji
przedmiotu umowy, w formie pisemnej, niezwłocznie po podjęciu informacji o
okolicznościach, o których mowa w p.pkt 2 jednak nie później niż w terminie 7 dni
kalendarzowych od zaistnienia powyższych okoliczności.
6) W przypadku uznania przez Zamawiającego zasadności żądania, o którym mowa w
p.pkt 2, ustalenie czasu, o który zostanie przesunięty termin realizacji przedmiotu
umowy nastąpi w formie pisemnej, po ustaniu przyczyny przesunięcia. Powyższa
zmiana będzie przedmiotem stosownego aneksu do umowy.
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17) Dopuszczalne/niedopuszczalne1 jest składanie ofert częściowych.
18. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty.
1) Umowa podpisana zostanie z wybranym Wykonawcą, w terminie 14 dni od daty
upublicznienia informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty na stronie internetowej
Zamawiającego.
2) W sytuacji kiedy Wykonawca, którego ofertę uznano za najkorzystniejszą uchyla się
od zawarcia umowy, Zamawiający ma prawo podpisać umowę z Wykonawcą, którego
oferta jest najkorzystniejsza spośród pozostałych, poddanych ocenie ofert.
19. Unieważnienie postępowania.
Zamawiający może unieważnić prowadzone postępowanie , w szczególności, jeśli
zachodzi co najmniej jedna z okoliczności:
1) Wszystkie oferty, które wpłynęły w danym postępowaniu były wadliwe.
2) Wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, ze prowadzone postępowanie lub
wykonanie przedmiotu zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie
można było wcześniej przewidzieć .
3) Cena najniższej oferty przewyższyła kwotę, którą Zamawiający przeznaczył na
sfinansowanie zamówienia (w sytuacji kiedy Zamawiający nie zamierza zwiększyć
kwoty przeznaczonej na realizację zamówienia).
4) W przypadku braku złożenia przynajmniej dwóch ofert, zgodnych z zapytaniem
ofertowym.

/-/ Wójt Gminy Chodzież
Kamila Szejner

......................................................................................
(czytelny podpis Beneficjenta/osoby upoważnionej)

1

Niepotrzebne skreślić
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