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Zamawiający Pieczęć

Znak sprawy: IR.7013.2.2017.GK

ZAPYTANIE O F E R T O W E
1. Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:
Pełnienie nadzoru inwestorskiego w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urządzeń sanitarnych na zadaniu pod nazwą Przebudowa ulicy Dworcowej i budowa
parkingu wraz z infrastrukturą w Łowiczu
2. Zakres rzeczowy robót objętych zamówieniem obejmuje : pełnienie nadzoru inwestorskiego w
branży sanitarnej na w/w zadaniu
3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
4. Szczegółowy zakres robót:
•
pełnienie pełnego nadzoru inwestorskiego, zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 roku
Prawo budowlane - (tekst jednolity: Dz.U. 2016 poz. 290) nad robotami sanitarnymi związanymi
z realizacją planowanego do wykonania przez
Miasto Łowicz zadania inwestycyjnego,
zgodności ich wykonania z projektami budowlanymi, decyzjami o lokalizacji inwestycji celu
publicznego oraz pozwoleniami na budowę;
•
nadzorowanie wypełniania warunków umów zawartych pomiędzy Miastem Łowicz a
wykonawcami w/w robót sanitarnych;
•
kontrolowanie rozliczeń budowy zadania inwestycyjnego branży sanitarnej.
5. Wartość robót sanitarnych (według kosztorysu ofertowego) wynosi 215 486,67 zł. netto co
stanowi 265 048,60 zł. brutto.
6. Przewidywany termin realizacji zamówienia do 30.07.2017 r. lub do zakończenia zadania.
7. Kryterium oceny oferty
1) Cena (cena brutto oferty) - 50 pkt
2) Czas przybycia na budowę - 50 pkt
7.1 Opis sposobu oceny ofert:
1)
Cena (cena brutto oferty) - 50 pkt
Oferta niepodlegająca odrzuceniu z najniższą ceną brutto otrzyma maksymalną ilość
punktów (50 pkt), a pozostałe oferty niepodlegające odrzuceniu otrzymają punkty
obliczone według wzoru:
P l = (Cmin / C ) x 50 pkt
gdzie:
P I - liczba punktów obliczona dla oferty badanej,
Cmin - najniższa cena brutto spośród wszystkich ofert niepodlegających odrzuceniu,
C - cena brutto w ofercie badanej,
1
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50 - maksymalna ilość punktów w kryterium cena.
2)
P2 = Czas przybycia na b u d o w ę pkt
UWAGA!
• Najkrótszy możliwy czas przybycia na budowę wymagany przez Zamawiającego do 1 godziny od zawiadomienia
• Najdłuższy możliwy czas przybycia na budowę wymagany przez Zamawiającego do 4 godziny od zawiadomienia
• Czas przybycia na budowę należy podać w pełnych godzinach
Punkty za czas przybycia na b u d o w ę przyznawane będą w następujący sposób:
a) do 1 godziny - P2 = 50 pkt
b) od 1 godziny do 2 godzin - P2 = 40 pkt
c) od 2 godzin do 3 godzin - P2 = 30 pkt
d) powyżej 3 godzin - P2 = 20 pkt
Niepodanie żadnej wartości dla czasu przybycia na budowę albo zaoferowanie czasu w
niepełnych godzinach spowoduje odrzucenie oferty z przedmiotowego postępowania.
Za najkorzystniejszą
uznana zostanie oferta
z najwyższą
sumą
punktów
z dwóch kryteriów (P). Suma punktów będzie liczona w następujący sposób:
P= P I + P2
Maksymalna liczba punktów jaką może uzyskać wykonawca to 100 punktów, na które
sumuje się: 50 pkt z kryterium Cena, oraz 50 pkt z kryterium Czas przybycia na budowę.
7.2 Ilość punktów zostanie zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku.
7.3 Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert
przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych
ofert wybierze ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie
Zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie
określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.
Wykonawcy składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż
zaoferowane w złożonych ofertach.
8. Termin płatności 30 dni po zakończeniu zadania.
9. Okres związania ofertą 30 dni.
10.
Warunki udziału oferentów w postępowaniu: posiadanie wykształcenia i uprawnień
budowlanych umożliwiających wykonanie zamówienia. Do oferty należy dołączyć stosowane
uprawnienia budowlane i aktualne zaświadczenie z izby inżynierów.
11.
Miejsce i termin składania i otwarcia ofert - ofertę należy złożyć do dnia 07.02.2017 r. do
godziny 10:00 w Urzędzie Miejskim w Łowiczu pl. Stary Rynek 1, Sekretariat bud. A
12.
Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 07.02.2017 o godzinie 10:15 w Urzędzie Miejskim w
Łowiczu pl. Stary Rynek 1, pok. 40 bud. B.
13.
Osoba uprawniona do porozumiewania się z wykonawcami:
Grzegorz Kucharski - pokój 40 tel. (46) 830-91-40 w godzinach 10:00 - 14:00
Grzegorz Pełka - pokój 38 tel. 46) 830-91-41 w godzinach 10:00 - 14:00
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14.
Opakowanie i zaadresowanie oferty.
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 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 ti. „Pełnienie nadzoru inwestorskiego w specjalności instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych na zadaniu pod nazwa Przebudowa ulicy
Dworcowej i budowa parkingu wraz z infrastrukturą w Łowiczu" wraz z dopiskiem: Nie
otwierać - do dnia 07.02.2017 roku do godz. 09:15
14 .Do zapytania załączono:
1. Formularz ofertowy załącznik nr 1
2. Oświadczenie o wizji załącznik nr 2
Sporządził: Grzegorz Kucharski
TOR
Data i podpis pracownika zamawiającego
odpowiedzialnego za przeprowadzenie
postępowania o udzielenie zamówienia.

data i podpis kierownika komórki
organizacyjnej/WIiR

Burmistrza Miasta Ł o w i c z a
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Załącznik nr 1

, dn

Wykonawca (nazwa i adres firmy)
Znak sprawy:
OFERTA
Pełnienie nadzoru inwestorskiego w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
sanitarnych na zadaniu pod nazwą Przebudowa ulicy Dworcowej i budowa parkingu wraz z
Wartość zadania

Nazwa zadania
Lp.

netto

brutto

Procentowa
wartość za
pełnienie
nadzoru
inwestorskiego

Wynagrodzenie za
pełnienie nadzoru
inwestorskiego [zł]
netto

Czas
reakcji w
godzinach*

brutto

Przebudowa
ulicy Dworcowej

1

i budowa
parkingu wraz z
infrastrukturą w
Łowiczu

215 486,67 265 048,60

Oferuję wykonanie pełnienia nadzoru inwestorskiego na w/w zadaniu z łączne wynagrodzenie
brutto:
(słownie brutto:

zł
)

- Zobowiązuje się do przynajmniej 3 pobytów w tygodniu na budowie w okresie realizacji zadania
inwestycyjnego i nie mniej niż 12 pobytów w ciągu miesiąca. Ponadto zobowiązuje się być
dostępnym na zadaniu inwestycyjnym na każde wezwanie Zamawiającego lub Wykonawcy prac w
czasie

* (UWAGA) godzin od otrzymania wiadomości o potrzebie pobytu na

budowie. Liczba pobytów inspektora nadzoru na budowie musi zapewnić prawidłowy nadzór nad
przebiegiem robót i wynikać będzie z bieżących potrzeb. W przypadku udokumentowanej choroby
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lub innej obiektywnej przeszkody w wykonaniu obowiązku pobytu na budowie, zobowiązuje się do
wyznaczenia zastępczego inspektora nadzoru, który będzie posiadał uprawnienia budowlane
właściwe dla nadzorowanych zadań. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za całość
nadzoru, w tym także na nadzór pełniony przez inspektora zastępczego. Wszelkie wpisy do
dziennika budowy dokonane przez inspektora zastępczego, Wykonawca musi potwierdzić
własnoręcznym podpisem.
Termin realizacji zamówienia:

r

Termin płatności: 30 dni
Do oferty załączam:
1)
2)
3)
4)
Dane kontaktowe do osoby upoważnionej do kontaktu z zamawiającym (Imię, nazwisko nr
telefonu):

miejscowość

data, podpis i pieczątka wykonawcy

* WPISAĆ CZAS P R Z Y B Y C I A NA BUDOWĘ W PEŁNYCH G O D Z I N A C H W G S C H E M A T U :
do 1 godziny
a)
od 1 godziny do 2 godzin
b)
od 2 godzin do 3 godzin
c)
powyżej 3 godzin
d)
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Załącznik nr 2

dnia

Oświadczenie
Oświadczam, że dokonałem wizji

ternu i dokumentacji technicznej objętego przedmiot

zamówienia i jego otoczenia oraz uzyskałem wszystkie niezbędne informacje co do ryzyka,
trudności i wszelkich innych okoliczności jakie mogą wystąpić w trakcie realizacji zamówienia.

podpis i pieczątka wykonawcy
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