Czarny Bór, 15.05.2020 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr ZO/2/2020/KT
Gmina Czarny Bór zaprasza do składania ofert na :
wykonanie robót budowlanych w zakresie wykonania instalacji gazowej w lokalach mieszkalnych
nr 2, 3 i 4 w budynku wielorodzinnym przy ul. Wesołej 26 w Czarnym Borze w ramach zadania
inwestycyjnego pn.: „Wykonanie instalacji gazowej w komunalnych lokalach mieszkalnych”.
1. Przedmiot zamówienia.
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie instalacji gazowej w lokalach mieszkalnych nr 2, 3 i 4 w
budynku wielorodzinnym przy ul. Wesołej 26 w Czarnym Borze.
2. Podczas przygotowania oferty należy wziąć pod uwagę, że przedmiar robót jest jedynie
dokumentem pomocniczym i należy go odczytywać w powiązaniu z dokumentacją projektową,
a wszelkie prace lub czynności nie ujęte w w/w dokumentach, a niezbędne dla właściwego i
kompletnego wykonania zamówienia traktowane są jako oczywiste i należy je uwzględnić w
ofercie.
3. Warunki udziału w postępowaniu.
Wykonawca wykaże, że:
3.1. do realizacji inwestycji dysponuje lub będzie dysponować niezbędnymi narzędziami i
urządzeniami do wykonania zamówienia (sprzętem i transportem),
3.2. dysponuje lub ma możliwość dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj.:
- kierownikiem budowy:
a) liczba osób: 1,
b) uprawnienia budowlane: posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania
robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych wydanymi zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. - Prawo budowlane oraz zgodnie z
rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U.2014.1278) lub
im odpowiadające uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie
wcześniej obowiązujących przepisów.
4. Opis sposobu przygotowania oferty:
4.1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
4.2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
4.3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
4.4. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów przygotowania oferty.
5. Termin wykonania: 31.07.2020 r.
6. Opis sposobu obliczenia ceny:
6.1. Podana w ofercie cena ofertowa musi obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie
Wykonawca, związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia z tytułu należnej oraz
zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.
6.2. Cena ofertowa jest to wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie całego przedmiotu
zamówienia w określonym terminie wraz z podatkiem VAT.
6.3. Cenę ofertową należy podać w walucie polskiej PLN.

6.4. W ofercie należy podać cenę brutto za wykonanie całego zamówienia w określonym
terminie.
6.5. Każdy Wykonawca może podać tylko jedną cenę. Oferty z cenami wariantowymi będą
odrzucone. Ponadto zamawiający przy dokonywaniu wyboru wykonawcy będzie się
kierował elementarnymi zasadami obowiązującymi na wspólnotowym jednolitym rynku
europejskim, m.in.:
- zasadą przejrzystości i jawności prowadzonego postępowania,
- zasadą ochrony uczciwej konkurencji,
- zasadą swobody przepływu kapitału, towarów, dóbr i usług,
– zasadą niedyskryminacji i równego traktowania wykonawców na rynku.
7. Kryteria wyboru oferty z podaniem znaczenia (wagi) i sposób oceny ofert.
L.p
.

Nazwa kryterium

Waga kryterium

1

Cena (C)

100

Kryterium „Cena (C)” będzie rozpatrywane na podstawie ceny ofertowej brutto podanej przez
Wykonawcę w Formularzu Oferty. Liczba punktów zostanie wyliczona wg wzoru:
Cena najniższa spośród złożonych ofert
C = ---------------------------------------------------------- x 100
Cena badanej oferty
Otrzymany wynik zaokrągla się do dwóch miejsc po przecinku.
8. Miejsce, sposób i termin składania ofert:
8.1. Miejsce składania ofert:
a) dla oferty w formie pisemnej – ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy
złożyć w zamkniętej kopercie zawierającej oznaczenie: „Oferta – wykonania instalacji
gazowej w lokalach mieszkalnych nr 2, 3 i 4 w budynku wielorodzinnym przy ul. Wesołej 26 w
Czarnym Borze”, w siedzibie Gminy Czarny Bór, 58-379 Czarny Bór, ul. Główna 18, parter
– pokój nr 3.
b) dla oferty w formie elektronicznej – ofertę wraz z wymaganymi dokumentami
należy przesłać drogą elektroniczną na adres: biuro.podawcze@czarny-bor.pl, wpisując w
tytule wiadomości: „Oferta – wykonania instalacji gazowej w lokalach mieszkalnych nr 2, 3 i
4 w budynku wielorodzinnym przy ul. Wesołej 26 w Czarnym Borze”
8.2. Oferty należy składać w terminie do dnia 03.06.2020 r.
Oferty, które wpłyną po wyznaczonym terminie składania ofert pozostaną bez rozpatrzenia.
9. Dodatkowe informacje:
9.1. Do dnia składania ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia Zapytania
ofertowego bez podania przyczyny. Z tytułu unieważnienia Zapytania ofertowego
Oferentom nie przysługuje zwrot kosztów przygotowania oferty.
9.2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany terminu składania ofert oraz zmiany
warunków niniejszego Zapytania ofertowego.
10.

Informacji o zamówieniu udziela: Magdalena Tarnawska, tel. 74 84-50-139 wew. 36

11. Wymogi dot. oferty
1. Oferta powinna zawierać:
◦ wypełniony formularz ofertowy – Załącznik nr 2,
◦ aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o
działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub
ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert.
2. Oferta wraz z załącznikami winna być podpisana przez osobę(y)
upoważnioną(ne) do reprezentowania Wykonawcy i składania oświadczeń woli w
jego imieniu. Oznacza to, że jeżeli pełnomocnictwo takie nie wynika wprost z
dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (odpisu z właściwego
rejestru lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej) to
do oferty należy dołączyć oryginał lub poświadczoną za zgodność
z
oryginałem
przez
notariusza
kopię
pełnomocnictwa
wystawionego
na
reprezentanta Wykonawcy przez osoby do tego upełnomocnione.
12. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
1. Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE informujemy:
2. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Gminy w Czarnym Borze, ul. Główna
18, 58-379 Czarny Bór.
3. Administrator wyznaczył inspektora danych osobowych w osobie Pani Jolanty Sanojcy, z
którym można skontaktować się: 74 84-50-139, email: biuro.rady@czarny-bor.pl lub pisemnie,
4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zawieranej umowy, współpracy na
podstawie art. 6 ust.1 pkt. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27
kwietnia 2016r.,
5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania
danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
6. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres obowiązywania i realizacji umowy
oraz okres niezbędny do ustalenia i dochodzenia własnych roszczeń lub obrony przed
zgłoszonymi roszczeniami,
7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem jest
obligatoryjne. Niepodanie danych osobowych będzie skutkowało nie zrealizowaniem usługi,
8. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do UODO gdy uzna Pani/Pan iż przetwarzanie danych
osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie
danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.,
10. Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób z automatyzowany oraz tradycyjny.

13. Załączniki do zapytania ofertowego
1. Dokumentacja projektowa – załącznik nr 1,
2. Formularz ofertowy – załącznik nr 2,
3. Projekt umowy - załącznik nr 3,

Wójt Gminy
Czarny Bór
/-/ Adam Górecki

