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Lutocin, dnia 11-07-2019r. 

  

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY 

na realizację zadania:  

„Remont dróg wewnętrznych w miejscowości Lutocin” 

 

 

ZAMAWIAJĄCY:    Gmina Lutocin, ul. Poniatowskiego 1, 09-317 Lutocin 

 

1. Opis przedmiotu  zamówienia: 

1) Przedmiotem zamówienia jest remont nawierzchni dróg wewnętrznych w miejscowości Lutocin, tj. 

a) ul. Rzemieślnicza - na odcinku 335 m; 

b) działka nr 101 – na odcinku 100 m. 
 

2) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią załączniki: 

Załącznik Nr 4   Przedmiar robót - ul. Rzemieślnicza 

Załącznik Nr 5   Przedmiar robót – działka nr 101 

Załącznik Nr 6   Mapka z lokalizacją - ul. Rzemieślnicza 

Załącznik Nr 7   Mapka z lokalizacją – działka nr 101 
 

3) Inne wymagania stawiane wykonawcy: 

a) Wykonawca jest odpowiedzialny za jakośd, zgodnośd z warunkami technicznymi i jakościowymi 

opisanymi dla przedmiotu zamówienia; 

b) Wymagana jest należyta starannośd przy realizacji zobowiązao umowy; 

c) Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez Zamawiającego 

z ustanowionym przedstawicielem  Wykonawcy; 

d) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas 

wykonywania przedmiotu zamówienia; 
 

2. Termin wykonania zamówienia : 

Realizacja zadania: od dnia podpisania umowy do 30 września 2019 r.  

Płatne w terminie: 14 dni od daty wpływu faktury do urzędu.  

Wszelkie rozliczenia związane z realizacją  zadania dokonywane będą w złotych polskich * PLN +. 
 

3. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami: 

Cena -  kryterium wagowe 100 %.  

Najkorzystniejszą ofertą będzie oferta z najniższą ceną brutto łącznie na obie drogi. 
 

4. Wykonawca składając ofertę, jest zobowiązany dołączyd do niej następujące dokumenty:  

1) Formularz ofertowy – załącznik nr 1; 

2) kosztorysy  ofertowe – załącznik nr 4 i nr 5; 

3) podpisane oświadczenie o spełnieniu warunków -  załącznik nr 2; 

4) Wykaz wykonanych robót budowlanych w ciągu ostatnich pięciu lat (a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy – w tym okresie ) - co najmniej 2 roboty budowlane odpowiadające swoim 

rodzajem przedmiotowi niniejszego zamówienia o wartości nie mniejszej niż 100.000 zł brutto każda,  

z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty 

te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty zostały wykonane 

należycie - załącznik nr 3 do zapytania; 
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5) zaakceptowany przez podpisanie projekt umowy – załącznik nr 8, 

6) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli 

odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji; 

 

5. Opis sposobu obliczenia ceny: 

W cenę należy wliczyd wszystkie koszty wykonania zamówienia.  

W formularzu ofertowym należy podad cenę brutto za wykonanie zamówienia. 

Cena usługi musi byd podana w PLN cyfrowo i słownie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

Cena podana przez wykonawcę obowiązuje przez cały okres trwania umowy. 

 

6. Opis sposobu przygotowania oferty: 

Oferta powinna byd złożona w zamkniętej, nieprzezroczystej kopercie. Na kopercie należy umieścid 

nazwę oraz adres Zamawiającego, nazwę i adres Wykonawcy oraz napis: 

                   „Oferta na realizację zadania: Remont dróg wewnętrznych w miejscowości Lutocin” 

NIE OTWIERAĆ przed dniem 19.07.2019 roku, godz. 10:15”. 

Oferta powinna zostad napisana w języku polskim, trwałą i czytelną techniką.  

Oferta powinna obejmowad całośd zamówienia określonego przez Zamawiającego. 

 
7. Miejsce i termin złożenia oferty: 

Ofertę należy złożyd na Formularzu Oferty w terminie do dnia 19 lipca 2019r. do godziny 10.00  na adres 

Zamawiającego: Urząd Gminy w Lutocinie, ul. Poniatowskiego 1, pokój numer 6 - sekretariat w 

zamkniętej  kopercie opisanej zgodnie ze wskazówkami z pkt 6. 

Oferta otrzymana przez Zamawiającego po upływie terminu składania ofert zostanie zwrócona bez 

otwierania Wykonawcy i nie będzie podlegała procesowi oceny. Wykonawca może złożyd tylko jedną 

ofertę. 

Wykonawca może wprowadzid zmiany lub wycofad złożoną przez siebie ofertę przed upływem terminu 

wyznaczonego na składanie ofert. 

 

8. Miejsce oraz termin otwarcia ofert: 

Otwarcie złożonych ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego dnia 19.07.2019r. o godz. 10:15, sala nr. 11 

 

9. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

a) Ustala się zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% wartości wynagrodzenia za 

przedmiot umowy. 

b) Oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

musi byd dostarczony do Zamawiającego przed podpisaniem umowy. 

c) Zabezpieczenie należytego wykonania umowy należy wnieśd w formie pieniądza, gwarancji bankowej 

lub ubezpieczeniowej. 

d) Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca zobowiązany będzie wnieśd przelewem na 

rachunek bankowy Zamawiającego nr BS Bieżuo  Nr 62 8212 0009 0011 3393 2008 0001 z podaniem 

tytułu: Zabezpieczenie należytego wykonania umowy na „Remont dróg wewnętrznych w 

miejscowości Lutocin”. 

e) Zamawiający zwróci kwotę stanowiąca 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania 

zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. 

f) Kwotę stanowiącą 30% wysokości zabezpieczenia Zamawiający pozostawi na zabezpieczenie roszczeo 

z tytułu rękojmi za wady. 

g) Kwota, o której mowa w pkt. 6 zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu 
rękojmi za wady. 
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10. Informacje dotyczące zawarcia umowy: 

1) o wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi wykonawców telefonicznie/e-mail. 
2) Wykonawca który złoży ofertę najkorzystniejszą będzie zobowiązany do podpisania umowy 

w terminie 14 dni od daty otrzymania informacji o wyborze oferty.  
3) Umowa zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowieo wynikających z treści niniejszego zapytania 

oraz danych zawartych w ofercie. 

4) Istotne postanowienia umowy zawarto w projekcie umowy – Załącznik nr 8. 

5) Zmiana umowy może nastąpid w sytuacji, gdy koniecznośd wprowadzenia takich zmian wynika 

z okoliczności, których nie można było przewidzied w chwili zawarcia umowy. 

6) Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od zawarcia umowy w wyjątkowych sytuacjach. 
 

11. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania . 
 

12. Inne 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 

sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych) dalej „RODO”, informuję, że: 

1) administratorem Paostwa danych osobowych jest Wójt Gminy Lutocin, ul. 09-317 Lutocin, 

ul. Poniatowskiego 1, tel. (23) 6581001; 

2) Paostwa dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z postępowaniem o udzielenie 

niniejszego zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego; 

3) odbiorcami Paostwa danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 

dokumentacja postępowania. 

4) Posiadacie Paostwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.  

5) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wskazanych wyżej celów. 
 

 

W imieniu Zamawiającego postępowanie prowadzi: Wioletta Szczesiak 

e-mail: ug_lutocin@poczta.onet.pl 

tel.  23 6581001 w. 33,  fax: 23 6581002           

   Wójt Gminy Lutocin 

               /-/   mgr Jacek Kołodziejski 
…………………..……………………………. 

      Podpis zamawiającego 

Załączniki: 

Załącznik nr 1 - Formularz oferty   

Załącznik nr 2 - Oświadczenie o spełnianiu warunków  

Załącznik nr 3 - Wykaz robót  

Załącznik nr 4 - Przedmiar robót (kosztorys)  - ul. Rzemieślnicza 

Załącznik nr 5 - Przedmiar robót (kosztorys)  - działka nr 101 

Załącznik nr 6 - Mapka z lokalizacją - ul. Rzemieślnicza 

Załącznik nr 7 - Mapka z lokalizacją -  działka nr 101 

Załącznik nr 8        - Projekt umowy  
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