Kostomłoty Drugie, dn. 20.03.2015 r.
ZAPYTANIE OFERTOWE

NR 3/WYK/2015

na:

Dostawę i rozładunek materiałów budowlanych na "Remont i przebudowę nawierzchni utwardzonych przy
budynku kościoła p.w. św. Andrzeja Boboli w Kostomłotach Drugich na działce nr ewidencyjny 903/1 w
Kostomłotach Drugich oraz na działce nr ewidencyjny 497/1 w Miedzianej Górze "
1. Nazwa (firma) i adres Zamawiającego
Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Andrzeja Boboli w Kostomłotach , ul. Kościelna 2B,
KOSTOMŁOTY DRUGIE, 26-085 Miedziana Góra tel. 41/303-16-12, NIP: 959-13-75-273
2. Opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa i rozładunek następujących materiałów budowlanych na:
"Remont i przebudowę nawierzchni utwardzonych przy budynku kościoła p.w. św. Andrzeja Boboli w Kostomłotach
Drugich na działce nr ewidencyjny 903/1 w Kostomłotach Drugich oraz na działce nr ewidencyjny 497/1 w Miedzianej
Górze " :
1. Kostka granitowa , nieregularna szara, łupana 8/11 cm ( 9/11 ) w workach - 90,0 ton ( 405,00 m2 )
2. Kostka granitowa, nieregularna szara , łupana 6/8 cm ( 7/9 ) w workach
- 7,0 ton ( ok. 42,00 m2 )
3. Płyta ściekowa betonowa szara gr. 15 cm typ korytkowy szer. 40 cm (50 cm) - 500 sztuk dł. 0,5 m ( 250 m )
4. Płyta ściekowa betonowa szara gr. 11-15 cm typ korytkowy szer. 25 cm (30 cm ) - 16 sztuk dł. 0,5 m ( 8 m )
5. Obrzeża betonowe szare 25x8x100 cm
- 315 mb ( sztuk )
6. Obrzeża betonowe szare 20x6x100 cm
- 75 mb ( sztuk )
7. Płyty chodnikowe betonowe , szare, faktura gładka o wym. 20x20x6 cm
-1.160,00 sztuk ( 46,4 m2 )
8. Płyty chodnikowe betonowe , szare , faktura gładka o wym. 50x50x7 cm
- 2.000,00 sztuk ( 500,0 m2 )
Uwagi:
 długość ścieków betonowych szarych typu korytkowego 50 cm , dopuszcza się długość 40 cm
 płyty ściekowe korytkowe nie mogą być typu trójkątnego ( tylko zaokrąglone ),
 W celu zapewnienia realizacji dostaw na odpowiednim poziomie jakościowym Zamawiający wymaga aby
wszystkie oferowane materiały budowlane były nowe, w gatunku I , atestowane , posiadały aprobatę
techniczną lub deklaracją zgodności , z dopuszczeniem do stosowania w budownictwie.
 kostka granitowa szara ( np. granit strzegomski ) powinna być dostarczona w workach ( typu big bag )
 kostka granitowa nie może być cięta tylko łupana , nie dopuszcza się innego koloru niż szary,
 Zamawiający wyklucza dostawę gruzu granitowego lub piasku granitowego ,
 pozostałe materiały powinny być dostarczone na paletach zwrotnych ,
 rozładunek materiałów przez Wykonawcę HDS-em ( żurawiem samochodowym ) lub sprzętem
równoważnym .
2. Wykonawca zobowiązany jest do załączenia do oferty propozycji harmonogramu dostaw materiałowych oraz
wykaz cen jednostkowych materiałów, wyszczególnić producentów oraz koszt transportu wraz z rozładunkiem .
3. Propozycja harmonogramu dostaw materiałów wymaga akceptacji przez Zamawiającego.
4. Zamawiający proponuje następujące trzy etapy dostaw materiałów :
 etap I :
płyty ściekowe betonowe poz. 3 - 50%, obrzeża betonowe poz. 5 i 6 -100 %
 etap II: płyty chodnikowe poz. 8 - 50% , płyty chodnikowe pozycja 7- 100%, kostka granitowa poz. 2 100 % , kostka granitowa poz. 1 -50%, płyty ściekowe betonowe poz. 3 - 50 % i poz. 4 - 100 %
 etap III : płyty chodnikowe poz. 8 -50% , kostka granitowa poz. 1-50%,
 Wykonawca może skorygować dostawy cząstkowe do pełnych palet czy worków big bag ( do ładowności
samochodów )
3. Termin wykonania zamówienia, miejsce dostawy gwarancja i rękojmia
3.1 Termin realizacji zamówienia :


Rozpoczęcie dostaw - od 20 kwietnia 2015 roku



Zakończenie dostaw - do 22 maja 2015 roku .

3.2 Gwarancja i rękojmia
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Zamawiający wymaga gwarancji na przedmiot Zamówienia . Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia pisemnej
gwarancji .
3.3 Miejsce dostawy i rozładunku materiałów budowlanych: Kostomłoty Drugie , ul. Kościelna
ewidencyjny 903/1 i 497/1 ( plac kościelny ).

, działki nr

4. Warunki udziału w postępowaniu
1.
Wykonawcy ubiegający się o zamówienie muszą spełniać niżej wymienione warunki udziału w postępowaniu:
1) Posiadać uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności
2) Posiadać wiedzę i doświadczenie
3) Dysponować odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
4) Znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie niniejszego zamówienia
2.
Wykonawca nie może być powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania osobowe lub
kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do
zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego
czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą.
W sytuacji wystąpienia powiązania Wykonawca będzie podlegał odrzuceniu z postępowania.
5. Potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu
1. Zamawiający w celu potwierdzenia warunku określonego w punkcie 4, wymaga złożenia oświadczeń w formularzu
oferty.
6. Opis sposobu przygotowania oferty
1) Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę w formie pisemnej.
2) Oferta oraz wszelkie załączniki muszą być podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.
3) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
4) Dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być przedstawiane w formie oryginałów lub poświadczonych przez
Wykonawcę za zgodność z oryginałem kopii.
5) Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.
6) Zamawiający dopuszcza zatrudnienie podwykonawców
7) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych
7. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami
Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami jest proboszcz parafii:
1) ks. Mirosław Cisowski tel/fax 41 3031612 , mail: mcisowski@kielce.opoka.org.pl
8. Miejsce, termin i sposób złożenia oferty
Ofertę należy złożyć mailowo lub osobiście w kopercie z opisem: " Oferta na dostawę materiałów
budowlanych na :" Remont i przebudowę nawierzchni utwardzonych przy budynku kościoła p.w. św.
Andrzeja Boboli w Kostomłotach Drugich " w kancelarii Parafii na adres: Parafia Rzymskokatolicka p.w. św.
Andrzeja Boboli w Kostomłotach , KOSTOMŁOTY DRUGIE ul. Kościelna nr 2B, 26-085 Miedziana Góra; fax.
+48 41303-16-12; e-mail: mcisowski@kielce.opoka.org.pl w nieprzekraczalnym terminie: do 31.03.2015
roku do godz. 10.00 .
Decyduje data i godzina wpływu oferty do siedziby Zamawiającego lub na maila Zamawiającego.
Termin związania ofertą – 30 dni od upływu terminu do składania ofert.
Niniejsze zapytanie ofertowe opublikowano na stronie internetowej parafii: http://www.kostomlotyparafia.pl , na tablicy
ogłoszeń parafialnych oraz na gminnej tablicy ogłoszeń przed Urzędem Gminy w Miedzianej Górze .
9. Kryteria oceny ofert
1. Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi po zapoznaniu się ze wszystkimi ofertami, które wpłyną w odpowiedzi na
zapytanie ofertowe w terminie oraz spełniać będą warunki w nim zawarte.
2. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących złożonych ofert. W
przypadku nie złożenia wyjaśnień w wymaganym terminie skutkuje odrzuceniem oferty.
3. Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
- Cena ofertowa w PLN (wartość brutto całego zamówienia) – 100%
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która ma najniższą cenę.
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4.

5.
6.

Zaoferowana cena ryczałtowa winna uwzględniać wykonanie zamówienia oraz zawierać wszelkie koszty i
zobowiązania związane z należytą realizacją zamówienia z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków (w tym
podatku VAT), innych opłat i podatków. Zamawiający przy realizacji zamówienia nie będzie ponosił żadnych
dodatkowych kosztów.
Podane w „Formularzu oferty” ceny nie mogą ulec zmianie w trakcie trwania umowy.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za właściwe określenie stawek podatku od towarów i usług VAT zgodnie z
obowiązującymi przepisami.

10. Odrzucenie wykonawcy
Wykonawca zostanie odrzucony z niniejszego postępowania:
1) w przypadku niespełniania warunków udziału w postępowaniu;
2) w przypadku niezgodności oferty z niniejszym zapytaniem;
3) w przypadku przedstawienie przez Wykonawcę informacji nieprawdziwych.
4) w przypadku powiązania Wykonawcy z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.
5) w przypadku złożenia oferty niekompletnej.
11. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami
W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy
przekazują pisemnie, faksem lub poprzez e-mail.
12. Unieważnienie postępowania
Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
13. Pozostałe informacje
1. Warunki płatności: Należność za wykonanie zamówienia płatna w terminie do 14 dni kalendarzowych od
daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury wraz dokumentami potwierdzającymi
deklarowaną jakość materiałów ( atesty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodności ) . Należność zostanie
przekazana przelewem na rachunek wskazany w fakturze/rachunku Wykonawcy. Podstawą wystawienia
faktury/rachunku jest podpisany przez Zamawiającego protokół zdawczo-odbiorczy odbioru materiałów przez
Zamawiającego. Wykonawca ma prawo do wystawienia trzech faktur na ilość materiałów budowlanych
zgodnie z harmonogramem dostaw .
2. Informacja o terminie i miejscu podpisania umowy zostanie przekazana Wykonawcy niezwłocznie po dokonaniu
wyboru telefonicznie lub drogą mailową.
3. Niniejsze rozeznanie rynku ma wyłącznie charakter wyboru najkorzystniejszej oferty pod względem cenowym.
Złożenie dokumentacji dotyczącej niniejszego zapytania, jak też otrzymanie oferty od Wykonawcy, nie jest
równoznaczne ze złożeniem zamówienia przez Zamawiającego i nie łączy się z koniecznością zawarcia przez
niego umowy.
4. Złożenie oferty będzie uważane za akceptację zasad prowadzenia postępowania opisanego w niniejszym
dokumencie.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany treści zapytania ofertowego, odstąpienia bądź unieważnienia
niniejszego zapytania bez podania przyczyny.
6. Zamawiający nie zwraca kosztów udziału w postępowaniu.
14. Finansowanie
Zamówienie przewidziane jest do dofinansowania ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW).
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