
Gmina Siennica
05-332 Siennica, ul. KoIbieJska 1

NIP 8222147162

Siennica, dnia 16 lipca 2015 r.
IR.7031.11.2015

ZAPYTANIE OFERTOWE

Wójt Gminy Siennica zaprasza do składania ofert na wykonanie zadania pn.: "Budowa
chodnika na ul. Środkowej w Siennicy oraz ścieku na drodze gminnej w Kośminach " .

Niniejsze zamówienie realizowane będzie bez stosowania przepisów ustawy z dnia 29
stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późno zm. )
stosownie do art. 4 pkt 8 tejże ustawy.

1. ZAMAWIAJĄCY

Gmina Siennica, ul. Kołbielska 1, 05-332 Siennica
tel. 25-757-20-20
NIP 8222147162, REGON 711582782
e-mail: ugsiennica(cl{poczta.fi.n

2. PRZEDMIOT I ZAKRES ZAMÓWIENIA

Część I

Budowa chodnika wraz ze zjazdami na ulicy Środkowej - strona prawa - w Siennicy.
Przedmiot zamówienia opisuje załączony przedmiar robót (załącznik nr 5) oraz część projektu
zagospodarowania terenu( załącznik nr 7).

Część II

Budowa ścieku z prefabrykowanych elementów betonowych na drodze gminnej w
Kośminach.

Przedmiot zamówienia opisuje załączony przedmiar robót (załącznik nr 6) oraz przekrój
konstrukcyjny odwodnienia (załącznik nr 8). Wykonawca powinien w wycenie uwzględnić
uzupełnienie ubytków nawierzchni asfaltowej przy ułożonych korytkach.

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana
jako najkorzystniej sza, zamówienia uzupełniającego, polegającego na ułożeniu kolejnych
metrów ścieku na drodze gminnej w Kośminach, w sytuacji dysponowania wolnymi środkami
finansowymi przeznaczonymi na ten cel w bieżącym roku budżetowym. Ustalenie wysokości
wynagrodzenia za zamówienie uzupełniające nastąpi w oparciu o ceny jednostkowe z
kosztorysu ofertowego dla zamówienia podstawowego. Wykonanie zamówienia
uzupełniającego wymaga zawarcia nowej umowy.

Zamawiający oczekuje, iż oferty zostaną złożone po dokonaniu wizji w terenie. Zamawiający
nie dopuszcza składania ofert częściowych.



Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania ofertowego w jednej części
zamówienia w przypadku, gdy cena najkorzystniejszej oferty w danej części zamówienia
przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

3. TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia należy wykonać w terminie do dnia 15 września 2015 roku.

4WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
Wykonawca musi spełniać warunki dotyczące:
l. posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem

technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Wykonawca musi
dysponować kierownikiem budowy posiadającym dopuszczalne przepisami prawa
uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej.

2. znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

W celu potwierdzenia spełniania w/w warunków Wykonawca musi złożyć stosowne
oświadczenie (załącznik nr 2 do zapytania ofertowego).

Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniej sza, przed podpisaniem
umowy zobowiązany jest do dostarczenia dokumentów potwierdzających posiadanie przez
kierownika budowy w/w uprawnień oraz dokumentów potwierdzających, że należy do
właściwej Izby Inżynierów Budownictwa lub równoważne.

5. KRYTERIA OCENY OFERT

l) Kryterium oceny ofert i znaczenie tych kryteriów:
Cena-100%

2) Najkorzystniejszą ofertą w danej części zamówienia będzie oferta z naj niższą ceną brutto
w danej części, nie podlegająca odrzuceniu.
3) Zamawiający oceni i porówna tylko te oferty, które odpowiadają treści i wymaganiom

określonym w niniejszym zapytaniu ofertowym.
4) Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

6. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY
Oferta powinna zawierać:
l) Wypełniony Formularz ofertowy (załącznik nr l),
2) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 2),
3) Kosztorysy ofertowe dla części I i II zamówienia sporządzone na podstawie przedmiarów

robót.

2



7. MIEJSCE, TERMIN I SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERTY:
Oferty należy składać w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie w sposób gwarantujący
zachowanie poufności, z dopiskiem "Budowa chodnika na ul. Środkowej w Siennicy oraz
ścieku na drodze gminnej w Kośminach" do dnia 27 lipca 2015 r. do godz. 10.00 w Urzędzie
Gminy Siennica ul. Kołbielska 1, 05-332 Siennica, w sekretariacie urzędu pokój nr 6.

8. ZAPYTANIA O PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
Wszelkie zapytania dotyczące przedmiotu zamówienia można kierować pod nr fax.
2517572095, lub e-mail inwestycje@ugsiennica.pl

9. UWAGI
1. W przypadku występowania błędów w ofercie polegających na niezgodności kosztorysów

ofertowych z przedmiarami robót, Zamawiający dokona ich poprawy, o czym zawiadomi
Wykonawcę. Złożenie przez Wykonawcę sprzeciwu w terminie 3 dni od dnia przesłania
zawiadomienia o dokonanych poprawkach będzie skutkowało odrzuceniem oferty.
Milczenie Wykonawcy Zamawiający potraktuje jako zgodę na dokonanie poprawek.

2. Zamawiający poprawi również w ofercie oczywiste omyłki pisarskie i oczywiste omyłki
rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek.

3. Zamawiający zastrzega prawo do unieważnienia zapytania ofertowego z podaniem
uzasadnionej przyczyny.

V->'I.--?' Ó j ta

Załączniki:
1. Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy,
2. Załącznik nr 2 - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,
3. Załącznik nr 3 - Wzór umowy - część I zamówienia,
4. Załącznik nr 4 - wzór umowy - część II zamówienia,
5. Załącznik nr 5 - Przedmiar robót - część I zamówienia,
6. Załącznik nr 6 - Przedmiar robót - część II zamówienia,
7. Załącznik nr 7 - Projekt zagospodarowania terenu - ul. Środkowa,
8. Załącznik nr 8 - Przekrój konstrukcyjny odwodnienia na drodze gminnej w Kośminach.

Sporządziła:
Justyna Chrzanowska
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