URZĄD MIEJSKI W ŁOWICZ

Łowicz, dnia 27.10.2017 r.

99-400 Łowicz, Stary Rynek 1
I
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Zamawiający Pieczęć
Znak sprawy: IR.271.1.24.2017.GK

ZAPYTANIE O F E R T O W E
1. Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:
„Montaż wiaty wraz z utwardzeniem terenu na osiedlu Kostka w Łowiczu "
2. Kody CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg
3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
4. Szczegółowy zakres dostawy:
a) Przedmiotem inwestycji jest wykonanie utwardzenia terenu kostką betonową, płytami typu
YOMB wraz z montażem wiaty śmietnikowej (wiata dostarczona przez Inwestora na osiedlu
Kostka w Łowiczu.
Zakres prace obejmuje:
- usuniecie karpin wraz z ich wywozem - 2 szt.
- ułożenie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm - 180 m2
- ułożenie nawierzchni z płyt typu YOMB - 42 m2
- montaż wiaty śmietnikowej (wiata dostarczona przez Inwestora) - 1 kpi.
- uprzątnięcie terenu po robotach budowlanych
Uwaga: Zalecana wizja lokalna w terenie przed złożeniem oferty po uprzednim uzgodnieniu
terminu z Zamawiającym.
b) Szczegółowy zakres prac do wykonania określa dokumentacja projektowa w skład której
wchodzi:
- szkic z naniesionym zakresem prac,
- przedmiar robót budowlanych
c) Warunki udziału w postępowaniu:
- dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia - na potwierdzenie warunku należy przedłożyć oświadczenie o dysponowaniu
osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia t.j. posiadającymi uprawnienia do
wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w rozumieniu ustawy
Prawo Budowlane (Dz.U.2016.290) w specjalności konstrukcyjno-budowlanej obejmującej
w/w zadanie,
-złożą w wymaganym terminie kompletną pisemną ofertę na formularzu ofertowym,
-wyrażą zgodę na realizację faktur za wykonanie przedmiotu umowy w terminie 14 dni od daty
ich otrzymania przez Zamawiającego na podstawie odpowiednio końcowego bezusterkowego
protokołu odbioru usługi,
-nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2
5. Przewidywany termin realizacji zamówienia to jest zakończenia prac do 18.12.2017 roku.
6. Płatność za pomocą jednej faktury po odbiorze końcowym zadania.
7. Okres związania ofertą 30 dni.
8. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert - ofertę należy złożyć do dnia 03.11.2017 r. do godziny
10:00 w Urzędzie Miejskim w Łowiczu pl. Stary Rynek 1, Sekretariat pok. 7 bud. A
9. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 03.11.2017 r. o godzinie 10:15 w Urzędzie Miejskim w
Łowiczu pl. Stary Rynek 1, pok. 40 bud. B.
1. Oferta składana przez wykonawcę w przedmiocie zamówienia powinna zostać
opakowana w kopertę w taki sposób, aby nie można było zapoznać się z jej treścią do
czasu otwarcia ofert. Koperta z oferta powinna być oznaczona identyfikatorem w
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postaci pieczęci firmy (wykonawcy). Oferta powinna być zaadresowana na kopercie do
Zamawiającego na adres:Miasto Łowicz, Pl. Stary Rynek 1, 99-400 Łowicz i opatrzona
napisem nazwy przedmiotu zamówienia tj. „Montaż wiaty wraz z utwardzeniem
terenu na osiedlu Kostka w Łowiczu" wraz z dopiskiem: Nie otwierać - do dnia
03.11.2017r. roku do godz. 10:15
10.

Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z wykonawcami są:
Grzegorz Pełka - pokój 38, tel. (46) 830-91-41
Grzegorz Kucharski - pokój 39 tel. (46) 830-91-40
11.
Kryteria oceny ofert: cena 100%
12.
Oferta winna zawierać:
a. Formularz ofertowy załącznik nr 1
b. Oświadczenie o dokonaniu wizji lokalnej załącznik nr 2
c. Kosztorys szczegółowy - według zamieszczonego wzoru - załącznik 3
d. Projekt umowy załącznik nr 4
13. Załączniki:
1. Formularz ofertowy
2. Wykaz osób biorących udział w zamówieniu
Sporządził: mgr inż. Grzegorz Kucharski

postępowania o udzielenie zamówienia.

mgrjnż. Grzęprorz Pęłk j .
data i podpis kierownika komórki
organizacyjnej/WIiR

Burmistrz Miasta Łowicz

Krzysztof Jan Kaliński
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