Józefów, 30.04.2020 r.
JKR.1.2020

ZAPYTANIE OFERTOWE
Stowarzyszenie Józefowska Kawaleria Rowerowa
zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
prowadzonego w trybie zapytania ofertowego pod nazwą
Aranżacja źródliska w Józefowie-Morgach – etap I.
Zadanie pn. „Aranżacja źródliska w Józefowie-Morgach – etap I” realizowane
w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii
rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” współfinansowane ze środków
PROW na lata 2014-2020 w ramach projektu – Józefów Park-naturalnie i kulturalniearanżacja źródliska w Józefowie Morgach etap I”.
I.

ZAMAWIAJĄCY

Nazwa Zamawiającego:
REGON:
NIP:
Adres:

Stowarzyszenie Józefowska Kawaleria Rowerowa
060124072
918 204 16 69
ul. Kościuszki 37, 23-460 Józefów

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest aranżacja źródliska w Józefowie-Morgach etap I.
2. Zakres prac obejmuje:
1) Wykonanie ściany oporowej o grubości 34 cm z 3 segmentów, posadowionej na
podstawie żelbetowej o szer. 180 cm i zmiennej wysokości od 2,37m do 2,75m;
2) Wykonanie ściany żelbetowej od strony zewnętrznej źródełka o grubości 30 cm z 3
segmentów o zmiennej wysokości;
3) Wykonanie okładziny z kamienia naturalnego z elementów łupanych z bloków na
murku oporowym wraz z 2-krotną impregnacją okładzin kamiennych;
4) Montaż siedzisk drewnianych z lakierowanych szczebli dębowych gr. 4,0 cm na
murkach wraz montażem 2 koszy na śmieci;
5) Umocnienie skarpy włókniną syntetyczną wraz z nawiezieniem urodzajnej ziemi i
obsianiem trawą;
6) Utwardzenie nawierzchni przy ścianie oporowej kostką granitową gr. 8 cm.
7) Wykonanie odwodnienia liniowego z prefabrykatów betonowych o grubości 15 cm
- 46mb.
8) Zamówienie nie obejmuje pozostałego zakresu który ujęty jest w dokumentacji
projektowej. Zostanie on wykonany w ramach odrębnego zamówienia.
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3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załącznikach do niniejszego
zapytanie ofertowego:
Załącznik nr 4 - Projekt budowlany ( w zakresie przewidzianym do zrealizowania w etapie
I zadania)
Załącznik nr 5 - Przedmiar robót
4. Zamawiający umożliwia wykonawcy dokonanie wizji lokalnej w miejscu gdzie
prowadzone będą roboty budowlane.
5. Informacje dodatkowe.
1) Jeśli w dokumentacji przetargowej element przedmiotu zamówienia został wskazany
poprzez znak towarowy, patent lub pochodzenie, źródło lub szczególny proces lub
opisano element przedmiotu zamówienia za pomocą norm, aprobat, specyfikacji
technicznych i systemów referencji technicznych, ewentualne wskazania na takie
elementy przedmiotu zamówienia należy odczytać z wyrazami „lub równoważny”.
Zamawiający dopuszcza w takim przypadku oferowanie elementów równoważnych pod
warunkiem, że zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od
założonych w ww. dokumentacji przetargowej. Wykonawca jest zobowiązany wykazać
w ofercie jakie elementy zostały zamienione i określić jakie elementy w ich miejsc
proponuje. Ponadto powinien wykazać w sposób nie budzący wątpliwości, że wskazane
rozwiązania są równoważne.
2) Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
3) Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
6. Minimalne okresy gwarancji:
1) Na roboty budowlane – minimum 36 miesięcy od daty podpisania przez Strony
protokołu odbioru końcowego inwestycji;
2) Na dostarczone materiały gwarancje rozszerzone - jednak nie mniej niż 36 miesięcy od
daty podpisania przez Strony protokołu odbioru końcowego inwestycji;
3) Rękojmia za wady fizyczne i prawne na materiały, urządzenia oraz wszelkie prace, w
tym roboty budowlane wykonane w ramach realizacji przedmiotu zamówienia, na okres
równy okresom gwarancji. Bieg okresów gwarancji i rękojmi na wszystkie etapy
wykonanych prac rozpoczyna się w dniu następnym licząc od daty dokonanego odbioru
końcowego inwestycji. W przypadku gdy okres udzielonej gwarancji (gwarancji
Wykonawcy lub producenta zgodnie ze złożoną ofertą) jest dłuższy niż 3 lata, to okres
rękojmi jest równy okresowi udzielonej gwarancji.
Zamawiający może unieważnić zapytanie ofertowe w przypadku, gdy cena
najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć
na sfinansowanie zamówienia.

III.

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy którzy:
1) Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
2) Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie.
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3) Wykonawca dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi
do wykonania zamówienia;
4) Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia.
Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły
„spełnia - nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach
i oświadczeniach wymaganych przez Zamawiającego.
2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:
1) Wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość
ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ
zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje
zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego.
W celu potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu do oferty należy
dołączyć aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają
wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia. Powyższy
dokument nie może być wystawiony wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie
wskazanym powyżej. (CEIDG, KRS)
Dokumenty i oświadczenia dołączone do oferty składa się w formie oryginałów lub
kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub
Pełnomocnika.
IV. TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiot zamówienia należy zrealizować w terminie do dnia 20.08.2020 r.
V. WYNAGRODZENIE
Za wykonanie przedmiotu zamówienia strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe brutto.
Wynagrodzenie będzie płatne w ciągu 30 dni od daty otrzymania faktury
przez Zamawiającego, przelewem na konto Wykonawcy.
VI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Opakowanie i adresowanie oferty:
Ofertę należy umieścić w zamkniętym, nieprzezroczystym opakowaniu (np. koperta)
zaadresowanym i opisanym:
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Nazwa Wykonawcy
( pieczęć )
Adresat:
Stowarzyszenie
Józefowska Kawaleria Rowerowa
ul. Kościuszki 37
23-460 Józefów
Oferta na aranżację źródliska w Józefowie-Morgach – etap I.
Nie otwierać przed terminem otwarcia ofert 12.05.2020 r. godz. 10:30
2. Oferta musi zawierać nazwę, adres Wykonawcy i cenę, wyrażoną w kwocie brutto oraz
musi być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do występowania w obrocie
prawnym w imieniu Wykonawcy, przy czym podpis lub podpisy muszą być czytelne lub
opisane pieczątkami imiennymi. ( Wzór oferty stanowi załącznik Nr 1 – Formularz
ofertowy). Wraz z ofertą Wykonawca składa oświadczenie o spełnieniu warunków
udziału w postępowaniu – Załącznik nr 3 oraz dokumenty o których mowa w punkcie
III.2 niniejszego zapytania ofertowego.
VII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
1. Ofertę należy złożyć Zamawiającemu, Urząd Miejski w Józefowie ul. Kościuszki 37,
Biuro Obsługi Interesanta w terminie do dnia 12.05.2020 roku, godz. 10.00.
2. Złożona oferta zostanie zarejestrowana (dzień, godzina) oraz otrzyma kolejny numer.
3. Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Miejskim w Józefowie ul. Kościuszki 37,
w sali konferencyjnej, dnia 12.05.2020 roku, godz. 10:30.
4. Wykonawcy mogą być obecni przy otwieraniu ofert.
VIII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty jest najniższa cena ofertowa.
IX. DODATKOWE INFORMACJE
Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia można uzyskać pod numerem
telefonu: (84) 687-96-52 lub e-mail: pawel.wielgan@ejozefow.pl.
X. ZAŁĄCZNIKI
- Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy
- Załącznik nr 2 – Wzór umowy
- Załącznik nr 3 – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
- Załącznik nr 4 - Projekt budowlany
- Załącznik nr 5 – Przedmiar robót
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