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ZAPYTANIE OFERTOWE

Dotyczy: uzbrojenie terenu boiska sportowego w Rachowicach - wykonanie przyłącza
wodociągowego i kanalizacyjnego zgodnie z dokumentacją projektową zadania
,rUzbrojenie terenu boiska sportowego w Rachowicach w wodę i energię
elektryczną".

Burmistrz Sośnicowic zwtaca się z prośbą o przedłozenie oferty cenowej na wykonanie
zamówienia publicznego polegającego na wykonaniu przyłączy: wodociągowego, kanalizacyjnego
terenu boiska sportowego w Rachowicach, zgodnie z dokumentacją projektową dla zadania pn.

,,Uzbrojenie terenu boiska sportowego w Rachowicach w wodę i energię elektryczną".

Zamówienie jest realizowane zgodnie z zasadą konkurencyjności i zasadą efektywnego
zarządzania finansami z pominięciem trybów określonych w ustawte z dnta ż9 stycznia 20O4r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z ż0I5 r. poz. 2164 z dnia 29 stycznia 2004 z póź. zm.)
zgodnie z treŚcią art, 4 pkt. 8 tejże ustawy oraz na podstawie procedur udzielania zamówteń
publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 30.000 Euro
ustalonych w Regulaminie udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim
w Sośnicowicach (zńącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Sośnicowic nr 88l20I4 z dnia
22.09.20I4r,).

1. oP§ PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
1.1.Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przylączy: wodociągowego. kanalizac}łnego

zgodnie z art. 29a Ustawy z dnia7 ltpca 1994 r. - Prawo budowlane. Wykonanie przyłącza
wodociągowego terenu boiska sportowego w Rachowicach, zgodnie z dokumentacją
projektową wszystkimi uzyskanymi decyzjami oraz warunkami technicznymi wydanymi
dla zadania objętym zapytaniem pn. ,,Uzbrojenie terenu boiska sportowego
w Rachowicach w wodę i energię elektryczną".

I.2. Zakres obowiązków:
o z9łoszenie zarządcy sieci wod-kan zamiaru realizacjt przylącza (zckiM

w Sośnicowicach ul, Powstańców 6,44-153 Sośnicowice),
. uzgodnienie w razie potrzeby zajęcia pasa drogowego,
. realizacja przyŁączy zgodnie z dokumentacją projektową oraz warunkami

technicznymi wydanymi dla zadania,
o zgłoszenie zarządcy sieci wod-kan zarniaru odbioru przyłącza (zckiM

w Sośnicowicach ul. Powstańców 6,44-153 Sośnicowice),
o dostarczenie dokumentacji powykonawczej (komplet dokumentów tj. próby

ciśnienia, protokoły, geodezyjna dokumentacj a powykonawcza itp. ).

I.3. Dokumentacja projektowa wrM z decyzjami administracyjnymi oraz warunkami
technicznymi stanowią za|ącznlki do ni niej sz e go zapytania.
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L4. Lokalizacj a inwestycj i :

44-156 Rachowice ul. Wiejska
Działki o nr ewidencyjnym:71l7.
Własność gruntu: Lasy Pństwowe - Nadleśnictwo Rudziniec.
Dzietżawca gruntu: Gmina Sośnicowice umowa najmu nr 5A-2126(2)-13/20O5 z dnia
29.08.ż005r, Aneks Nr 1/2016 do umowy najmu j.w.z dnia25.04,20l6,

1.5. W ofercie należy uwzględnić wszystkie niezbędne elementy konieczne do prawidłowego
wykonania przedmiotu umowy oraz odebraniaprzedmiotu umowy (decyzje, warunki
techniczne, wszelkie opłaty związane z realizacją zadania), oraz te które to nie zostały
wyspecyfikowanie w zapytaniu ofertowym.

Przed złozeniem oferty zaleca się przeprowadzenie wizji lokalnej w terenie
w terminie wcześniej uzgodnionym z Zamawiajacym.

1.4.Wymagany okres gwarancji.
Wykonawca udzieli na przedmiot zamówienia gwarancji: na okres co najmniej
36 miesięcy,licząc od dnia końcowego odbioru robót.

2. TERMIN WYKONANIA ZADANIA:
Wymagany termin wykonania zadania: do 60 dni od podpisania umowy.

3. KRYTERIA WYBORU OFERTY:
3.I.IOOVo - cena

3.2.Wykonawca jest zobowtązany do podania ceny ryczałtowej brutto, która będzie obejmować
wykonanie całości przedmiotu zamówienia określonego w niniejszym zapytanil, a także
podani a terminu r ealizacji przedmiotu zamówieni a.

3.3.0cena ofert: Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada
wszystkim wymaganiom określonym w niniej szym zapytantu oraz uzysk a najw yższą ltczbę
punktów obliczoną wg. wzoru § = (C,n,r,/Cor) xWu gdzie:

S - I1ość punktów uzyskana przez Wykonawcę w kryterium oceny ofert
C-in - najniższacena
C61- cono badanej oferty
Wu- waga w ocenianym kryterium

3.4.0ferty złożone po terminie i niekompletne nie będą rozpatrylvane.

3.5.Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

3.6.W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądaó od oferentów wyjaśnień
dotyczących treści złożonych ofert.

4. OPIS SPOSOBU SKŁADANIA OFERTY:
4,LOferta musi byó podpisana przez osobę/osoby uprawnione do składania cywilnoprawnych

o świ adczeń woli ze skutkiem zaciągania zob ow iązń w imieniu Wykonawcy.

4. 2.Wykonawcy pono szą wszelkie koszty zw iązane z przy gotow aniem i złożeniem oferty.

4.3,Zamavł iający nie dopusz cza możltwości składania ofert czę ściowych.
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4,4.Zamav,tiąący dopuszcza moźliwość powierzenia części lub całości zamówienia
podwykonawcom.

4.5.0fertę oraz wszystkie załączniki należy sporządzić w języku polskim w formie pisemnej.
Oferta musi być czytelna.

4.6.Termin związania oferty 30 dni.

5. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERTY:
5.1,0ferty należy składać osobiście w formie papierowej do Sekretariatu Urzędu Miejskiego

w Sośnicowicach ul. Rynek 19, 44-153 w kopertach z dopiskiem - ,,Oferta na wykonanie
zadania ,,Uzbrojenie terenu boiska sportowego w Rachowicach" lub w postaci
elektronicznej (w formie podpisanych przez uprawnioną osobę/y skanów wymaganych
dokumentów) przesyłając na adres e-mail: zmorgala@sosnicowice.pl w terminie do dnia
11.07.2017r.

5.2.Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę,

5.3.W toku badania i oceny ofert Zamawiający
dotyczących treści złożonych ofert.

OSOBA DO KONTAKTU:
Zofta Morgała
tel. 32 238 1 I 91 wew. 320,
e-mail: zmorgala@ sosnicowice.pl

ZLŁĄCZNIKIz
Zńączntk 1 - formularz ofertowy.
Załącznik 2 - dokumentacj a proj ektowa.
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