Lądek - Zdrój 2019-07-02
WR.7234.03.2019.203

ZAPYTANIE OFERTOWE
Zamówienie o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwoty 30 000 euro, udzielone z
pominięciem przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.
Dz. U. z 2018 r. poz. 1986), na podstawie art. 4 pkt 8, z zastosowaniem przepisów ustawy z
dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 1149), ustawy z dnia 27
sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869), oraz regulaminu
udzielania zamówień publicznych w gminie Lądek – Zdrój.
1. Zamawiający
Gmina Lądek – Zdrój, ul. Rynek 31, 57-540 Lądek Zdrój, tel. 074/8117850, fax: 074/8147418,
umig@ladek.pl, www.ladek.pl, NIP 881-10-01-664, REGON 890718113.
Osoba do kontaktu: Marcin Kochański, tel. 74 81 17 872.
2. Przedmiot zamówienia
Przebudowa chodnika w parku Słowackiego oraz utwardzenie części terenu dz. nr 287 o. Stary
Zdrój pod zatokę postojową przy ul. Al. Marzeń.
3. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiot zamówienia obejmuje przebudowę chodnika w Parku Juliusza Słowackiego dz. nr 287
o. Stary Zdrój wzdłuż drogi gminnej al. Marzeń oraz utwardzenie terenu działki nr 287 o. Stary Zdrój
pod zatokę postojową
Chodnik:
Wykonanie nowej nawierzchni chodnika z kostki betonowej:
odcinek I- szerokości 2,00 m i powierzchni 334 m2
odcinek II- szerokości 1,20 m i powierzchni 104 m2
Konstrukcja chodnika:
 Warstwa ścieralna z kostki betonowej (starobruk w kolorze barwy jesieni)
 Podsypka cementowo – piaskowa
 Mieszanka kruszywa kamiennego 0/31,5mm
 Istniejące podłoże gruntowe
Zatoka postojowe:
Utwardzenie powierzchni 320 m2
Konstrukcja zatok:
 Warstwa ścieralna z kostki betonowej (prostokątna kolor szary)
 Podsypka cementowo – piaskowa
 Mieszanka kruszywa kamiennego 0/31,5mm
 Mieszanka kruszywa kamiennego 0/63mm
 Istniejące podłoże gruntowe
3. Zakres rzeczowy:
Przebudowa nawierzchni chodnika
Zakres prac:
► Roboty rozbiórkowe:
- rozebranie obrzeży betonowych 6x20 cm na podsypce piaskowej
- wywóz ziemi i gruzu samochodami samowyładowczymi
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► Roboty ziemne:
- roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 5 km
► Obramowania:
- ława pod obrzeże betonowe
- obrzeże betonowe 30x8 cm na podsypce cementowo - piaskowej
► Konstrukcja chodnika – nawierzchnia z kostki betonowej
- podbudowa z kruszywa łamanego – warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 15 cm
- nawierzchnia z kostki betonowej prostokątnej o grubości 6 cm, starobruk kolor: barwy jesieni na
podsypce cementowo-piaskowej
Zatoka postojowa:
Zakres prac:
► Roboty ziemne:
- roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 5 km
► Obramowania:
- ława pod krawężnik betonowy
- krawężniki betonowe 15x30 cm na podsypce cementowo - piaskowej
► Konstrukcja zatok postojowych – nawierzchnia z kostki betonowej
- podbudowa z kruszywa łamanego – warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm
- podbudowa z kruszywa łamanego – warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm
- nawierzchnia z kostki betonowej o grubości 8 cm, prostokątna kolor: szary, na podsypce cementowopiaskowej
Szczegółowy opis zakresu prac przedstawia przedmiar robót kosztorysu inwestorskiego – załącznik nr
5 do zapytania ofertowego
4. Cena ofertowa
Wg załączonego formularza ofertowego – załącznik nr 1
5. Termin wykonania prac:
3 miesiące od dnia zawarcia umowy
6. Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Warunek ten zostanie spełniony, gdy Wykonawca wykaże, że dysponuje, lub będzie dysponował
osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj.
- potwierdzi (oświadczy), że wykazana osoba posiada wymagane przez Zamawiającego Uprawnienia
do kierowania robotami budowlanymi w specjalności kierowania robotami drogowymi bez
ograniczeń.
Sprawdzenie ww. warunku udziału w postępowaniu odbywać się będzie na podstawie przedłożonych
przez Wykonawcę oświadczeń
7. Sposób obliczenia ceny
Cenę ofertową należy wyliczyć według kalkulacji własnej. Cena ofertowa powinna obejmować
kompletne wykonanie przedmiotu zamówienia określonego w niniejszym zapytaniu.
Cenę ofertową należy podać w PLN wraz z podatkiem VAT, z dokładnością do drugiego miejsca po
przecinku.
8. Kryterium oceny ofert
Cena – waga: 100 %
Ocena ofert w zakresie przedstawionego powyżej kryterium zostaną dokonane wg następujących
zasad:

a) w zakresie kryterium oferta może otrzymać maksymalnie 100 pkt.
b) ocena punktowa w zakresie w/w kryterium dokonana zostanie zgodnie z następującą formułą:
Minimalna wartość kryterium „y”
P x,y = -----------------------------------------------x MP x waga “y”
Wartość kryterium „y” w ofercie „x”
gdzie: MP - maksymalna ilość pkt.
9. Wykaz dokumentów potwierdzających spełnienie warunków zapytania ofertowego


wypełniony i podpisany formularz ofertowy – załącznik nr 1 do zapytania ofertowego,
zawierający:
- nazwę, adres oraz telefon kontaktowy Wykonawcy
- nazwę zadania
- oferowaną cenę ryczałtową brutto
 wypełnione i podpisane oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału
w postępowaniu – załącznik nr 2 do zapytania ofertowego
 wypełniony i podpisany wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia
publicznego – załącznik nr 3 do zapytania ofertowego
 w celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej
działalności lub czynności, do oferty należy dołączyć aktualny odpis z właściwego rejestru lub
z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej (wystarczy wydruk z systemu
CEIDG lub kopia potwierdzona za zgodność z orginałem przez osobę uprawnioną)
10. Gwarancja
Wykonawca udziela 36 miesięcznej gwarancji na wykonane prace.
11. Warunki płatności
Przelew na wskazany rachunek bankowy na podstawie wystawionej faktury VAT w terminie do 30
dni od daty wpływu faktury do Urzędu Miasta i Gminy w Lądku – Zdroju, po zatwierdzeniu prac
protokołem odbioru robót.
12. Termin związania z ofertą
Wykonawca pozostaje związany ofertą 30 dni od upływu terminu składania ofert
13. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie zamieszczone na stronie Biuletynu Informacji
Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Lądek – Zdrój.
14. Miejsce, sposób i termin składania ofert
Ofertę, wg załączonego wzoru, należy złożyć w siedzibie Zamawiającego – Urząd Miasta i Gminy,
57-540 Lądek – Zdrój, ul. Rynek 31, Biuro Obsługi Klienta (pok. nr 1), lub przesłać e-mailem na
adres: drogi@ladek.pl – w terminie do dnia 18.07.2019 r. godz. 11:00.
15. Dodatkowe informacje
- Po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający skontaktuje się z Wykonawcą, który złożył
najkorzystniejszą ofertę w celu omówienia szczegółów.
- Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny
- Oferty, które wpłyną niekompletne, lub po terminie składania ofert nie będą rozpatrywane

- Wykonawcom, którzy nie zostali wybrani dokumenty nie zostaną zwrócone
Załączniki:
1.
2.
3.
4.
5.

Formularz ofertowy
Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia
Projekt zagospodarowania terenu – szkic poglądowy
Przedmiar robót kosztorysu inwestorskiego

