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Zaproszenia do złożenia oferty 
na realizację zadania p.n.  

Utwardzenie terenu przy budynku świetlicy wiejskiej w miejsc. Stużno Gmina 
Opoczno. 

 
 
Niniejsze zamówienie nie jest zamówieniem publicznym, w związku z czym  nie obowiązują 
przepisy dotyczące ustawy Prawo zamówień publicznych i nie przysługuje prawo wnoszenia 
odwołania. 
 
 
I. Zamawiający: 
Gmina Opoczno, ul. Staromiejska 6, 26 – 300 Opoczno 
telefon: 44/ 736 31 00 fax: 44/ 736 31 11          
NIP: 768-171-75-75           REGON: 590648379 
strona internetowa: www.um.opoczno.pl 
Godziny urzędowania: poniedziałek-piątek od 07:30 do 15:30. 
 
II.  Opis sposobu przygotowania oferty:  
1. Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę zgodnie z wymaganiami zawartymi w zaproszeniu. 
2. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 
3. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej w języku polskim (wskazany jest 
maszynopis lub wydruk komputerowy).  
4. Oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy, zgodnie z formą 
reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze handlowym lub innym dokumencie, właściwym 
dla formy organizacyjnej firmy Wykonawcy, lub zgodnie z upoważnieniem, które powinno być 
dołączone do oferty. 
5. Wszystkie strony oferty powinny być ponumerowane i zszyte (spięte) w sposób zapobiegający 
możliwości dekompletacji zawartości oferty. 
6. Każdy dokument powinien być podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania firmy. 
7. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane i datowane własnoręcznie 
przez osobę podpisującą ofertę. 
8. W niniejszym zamówieniu oświadczenia, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i 
Wykonawcy przekazują faksem lub pisemnie.  
8a. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawcy przekazują dokumenty lub informacje, o których mowa w 
pkt 8, faksem, każda ze stron na żądanie drugiej jest zobowiązana niezwłocznie potwierdzić faksem 
zwrotnym fakt otrzymania dokumentów lub niemożność ich odczytania.  
 
III. Opis przedmiotu zamówienia: 
Przedmiotem zamówienia jest: Utwardzenie terenu przy budynku świetlicy wiejskiej w miejsc. 
Stużno Gmina Opoczno. 
Zakres obejmuje: 

• Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża  - 376,40 m2 
• Podsypka piaskowa zagęszczona grub 15cm -  376,40 m2  
• Podbudowa z kruszywa łamanego od 0-63mm,grub.12cm – 376,40 m2 
• Podbudowa piaskowo – cementowa grub. 5cm – 376,40m2  

 
 



 
 
  
 
 

• Kostka betonowa kolorowa grub. 6cm    - 376,40m2     
Gwarancja - 36 miesięcy; rękojmia -60 miesięcy. 
Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia określone zostały załącznikach: nr 1 – 
przedmiar; nr 2- projekt budowlany; nr 3 – dokumentacja techniczna oraz w projekcie umowy -
załącznik nr 5 załączonych do zaproszenia. 
Warunki płatności:  po dokonaniu odbioru końcowego w ciągu 30 dni od daty złożenia faktury u 
Zamawiającego.  
Termin wykonania zamówienia:  od daty podpisania umowy do dnia 19.12.2014r. 
 
IV. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującym kryterium: najniższa 
cena  
Zamawiający określi wartość punktową ofert  na podstawie wzoru podanego poniżej dla przyjętego 
kryterium oceny.    
 
                         P x             
         P z  =     ------    x   100 pkt 
                         P y 
P z - wartość punktowa oferty    P x - cena najniższej oferty    P y - cena oferty badanej 
Oferta może uzyskać maksymalnie 100 punktów. 
Najkorzystniejszą będzie oferta, która uzyska największą liczbę punktów. 
 
V. Wykonawca składając ofertę jest zobowiązany złożyć następujące dokumenty: 
1. Wypełniony i podpisany formularz ofertowy sporządzony zgodnie z treścią i formą zawartą we 
wzorze stanowiącym załącznik nr 4 do zaproszenia 
2. Kosztorys ofertowy zgodny z przedmiarem - załącznik nr 1 do zaproszenia. 
Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić wszystkie pozycje robót opisanych w przedmiarze robót. 
Pozycje, przy których nie zostaną podane ceny za ich wykonanie ( nie wypełnione pozycje 
przedmiaru przez wykonawcę) nie będą dodatkowo opłacane po wykonaniu prac, gdyż 
zamawiający przyjmuje, że ich koszt został pokryty przez inne ceny podane w przedmiarze robót.  

• Zaleca się wypełnienie przez wykonawców, kosztorysów ślepych w wersji przedstawionej 
przez inwestora.  

 
VI.  Opis sposobu obliczania ceny: 
1. Wykonawca obliczy cenę za roboty budowlane bez VAT na podstawie wycenionego kosztorysu, 
a następnie od tak uzyskanej wartości wykonawca może odjąć zniżki i dodaje wartość VAT. Tak 
wyliczoną cenę z VAT wykonawca zamieści w formularzu oferty. Cena ta stanowić będzie 
podstawę oceny ofert w trakcie wyboru oferty najkorzystniejszej.  
2. Cena może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia, nie dopuszcza się 
wariantowości cen. 
3. Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszego zaproszenia oraz obejmować wszelkie 
koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytego oraz zgodnego z obowiązującymi przepisami  
wykonania kompletnego przedmiotu zamówienia. 
 
VII.   Miejsce oraz termin składania ofert: 
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie 
w poufności jej treści. 
Ofertę należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Opocznie, ul. Staromiejska 6, w sekretariacie Urzędu 
- I piętro, nie później niż do dnia 30.09.2014r. godz. 11:00, zaadresowanej według poniższego 
wzoru: Urząd Miejski w Opocznie, ul. Staromiejska 6, 26-300 Opoczno, OFERTA NA 
REALIZACJĘ ZADANIA P.N./TYTUŁ ZAMÓWIENIA/ NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM  
30.09.2014r. godz. 11:15 
 

 
 



 
 
  
 
 
 
 
VIII. Miejsce oraz termin otwarcia ofert: 
Otwarcie ofert nastąpi dnia 30.09.2014r. godz. 11:15, w siedzibie Zamawiającego, w budynku 
głównym Urzędu Miejskiego w Opocznie, ul. Staromiejska 6, pok. nr 2.  
Osoba uprawniona do porozumiewania się z wykonawcami: 
Pan Grzegorz Natkański –Wydział T.I. UM w Opocznie, tel. 44.736 31 36. 
 
VIII.  Informacje dotyczące zawarcia umowy: 
1. Wykonawca przed zawarciem umowy winien dopełnić następujących formalności i podać w 
formie pisemnej: 

- szczegółowe dane, jakie mogą być zawarte w umowie, tj. wskazać osoby umocowane do 
zawarcia umowy,  

- wskazać nr rachunku bankowego, na który ma być przekazywane wynagrodzenie 
wykonawcy, 

- wyznaczyć osoby uprawnione do utrzymywania bieżących kontaktów w trakcie realizacji 
umowy i podać nr telefonu,  

- w przypadku Wykonawców składających ofertę wspólną przedstawić umowę regulującą 
współpracę tych Wykonawców, 

2. Zamawiający zawiera umowę w terminie do 14 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze 
oferty. Wykonawca, którego oferta została wybrana za najkorzystniejszą w postępowaniu jest 
zobowiązany do podpisania umowy. 
 

 
Załączniki: 
Załącznik nr 1 – przedmiar, 
Załącznik nr 2 -  projekt budowlany,  
Załącznik nr 3 – dokumentacja techniczna, 
Załącznik nr 4 – formularz oferty, 
Załącznik nr 5 – projekt umowy. 
  
                                     
Data:  23.09.2014r                      
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	Godziny urzędowania: poniedziałek-piątek od 07:30 do 15:30.

