Węgliniec dnia 20.05.2016r.
UR.4-8.2016.7.ZP-2
Burmistrz Gminy i Miasta Węgliniec
ul. Sikorskiego 3
59-940 Węgliniec
075 77 11 435, tel/fax. 075 77 12 551
Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych – wartość
zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 30 000 euro (art. 4 pkt. 8 tejże ustawy)

ZAPRASZA
Do złożenia oferty na zadanie pn. :
Budowa oświetlenia na terenie Gminy Węgliniec
1. Opis przedmiotu zamówienia:
1.1. Przedmiot zamówienia jest budowa oświetlenia na terenie Gminy Węgliniec zgodnie z
dokumentacją projektową zawierającą:
a) Projekty budowlane
b) Przedmiary robót, które są dokumentami wtórnymi do projektu i specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robót. Zawarte w przedmiarach robót zestawienia mają
zobrazować skalę robót budowlanych i pomóc wykonawcom w oszacowaniu kosztów
zadania.
oraz Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót i z uzgodnieniami, które
stanowią załącznik nr 3 do niniejszego zaproszenia do złożenia oferty cenowej
1.2. Przedmiot zamówienia obejmuje:
ZADANIE NR 1 – Budowa oświetlenia ul. Lubańska –obwód 1- w Czerwonej Wodzie
ZADANIE NR 2 – Budowa oświetlenia ul. Bolesławiecka – obwód 2- w Ruszowie
1.3. Przed rozpoczęciem wykonywania prac należy wystąpić do zarządcy drogi o wydanie
zezwolenia na zajęcie pasa drogowego załączając dokumenty wymagane Rozporządzeniem
Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2014r. (Dz.U. Nr 140, poz. 1481 ze zm.) łącznie z
projektem oznakowania i zabezpieczenia robót zatwierdzonym w odpowiednim organie
zarządzającym ruchem zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23
września 2003r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem drogowym oraz
wykonywania nadzoru nad zarządzeniem (Dz.Nr 177, poz. 1729) .
CPV – 45316110-9 Instalowanie drogowego sprzętu oświetleniowego
1. Organizator nie dopuszcza składania ofert częściowych.
2. Organizator przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających w wysokości do 20%
zamówienia podstawowego.
3. Organizator nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
4. Ustala się następujące warunki płatności.
4.1.Wartość umowy nie może zostać podwyższona w drodze aneksu do niniejszej
Umowy. Wartość całkowita przedmiotu umowy nie będzie waloryzowana w okresie
realizacji umowy

4.2. Faktura powinna być adresowana do: Gmina Węgliniec, ul. Sikorskiego 3, 59-940
Węgliniec. NIP - 615-18-08-660.
4.3. Płatność za fakturę VAT będzie dokonana przelewem z konta Organizatora na konto
Oferenta w terminie 30 dni od daty dostarczenia faktury VAT do siedziby Organizatora
wraz z podpisanym przez Organizatora protokołem bezusterkowego odbioru usług .
II Termin realizacji zamówienia
Wymagany termin wykonania zamówienia od dnia podpisania umowy do 30.09.2016r.
III. Warunki udziału w zaproszeniu do złożenia oferty cenowej
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się oferenci, którzy spełniają warunki dotyczące:
1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
2. posiadania wiedzy i doświadczenia
3. dysponowania odpowiednim potencjałem tj.
Organizator musi dysponować jednym kierownikiem robót z uprawnieniami
budowlanymi do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń w rozumieniu § 24 ust. 1
rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006r. nr 83, poz.578 z
późn. zm.),
4. dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
5. sytuacji ekonomicznej i finansowej
IV. Informacje o sposobie porozumiewania się Organizatora z Oferentami
1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Organizator i Oferenci
przekazują pisemnie, faksem, lub drogą elektroniczną.
2. Osobami uprawnionymi do kontaktów z Oferentami w sprawach formalnych jest Barbara
Czapiewska tel. 75 77 11 435 wew. 39, w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia
– Halina Grześków – tel 75 77 11 435 wew. 38
V. Opis sposobu przygotowania oferty;
1. Ofertę należy sporządzić na formularzu załączonym do niniejszego zaproszenia.
2. Ofertę należy złożyć w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Węglińcu przy ul.
Sikorskiego 3 na piśmie. Istnieje możliwość przekazania oferty faksem na nr 0757712551 lub pocztą elektroniczną w formie skanu na adres e-mail
wegliniec@wegliniec.pl
3. Ceny podane w ofercie mają być wyrażone liczbowo i słownie.
4. Oferta ma być napisana w języku polskim, czytelną i trwałą techniką
5. Oferta ma obejmować całość zamówienia.
6. Oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy, zgodnie z
formą reprezentacji oferenta określoną w rejestrze handlowym lub innym dokumencie
właściwym dla formy organizacji firmy oferenta.
VI. Opis kryteriów, którymi Organizator będzie się kierował przy wyborze oferty
1. Przy wyborze oferty organizator będzie się kierował kryterium: cena – 100%.
2. Oferta z najniższą cena uzyska maksymalna ilość punktów tj. 100, pozostałe oferty będą
oceniane wg wzoru: (oferta z najniższą ceną/oferta badana) x 100.

VII. Oferta ma zawierać:
1. Ofertę cenową – wg formularza stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego
zaproszenia.
2. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
3. Wykaz osób – załącznik nr 2 do niniejszego zaproszenia.

VIII. Opis sposobu obliczenia ceny w składanej ofercie:
1. Cena określona przez Oferenta w ofercie zostanie ustalona na okres ważności umowy
i nie będzie podlegać zmianie.
2. Całkowitą cenę brutto oferty, za wykonanie przedmiotu zamówienia stanowi
wartość zamówienia netto wraz z podatkiem od towaru i usług (VAT).
3. Wszelkie rozliczenia między Organizatorem a Oferentem prowadzone będą w PLN.
4. Za wykonanie przedmiotu zamówienia Oferent otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe.
5. Wszystkie wartości powinny być liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
6. W cenie należy uwzględnić wszystkie koszty związane z wykonywaniem zamówienia
7. Organizator dopuszcza możliwość negocjacji cen.
IX. Miejsce i termin złożenia oferty:
1. Ofertę należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy i Miasta w Węglińcu przy ul.
Sikorskiego 3, 59 – 940 Węgliniec, w terminie do dnia 31 maja 2016r. do godz. 10.00.
2. Oferta otrzymana przez Organizator po terminie podanym w pkt 1. nie będzie
rozpatrywana.
3. Oferent może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę przed
terminem upływu jej składania.
X. Organizator zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podawania
przyczyn

……………………………………
(podpis)

Załączniki:
Załącznik nr 1 - Formularz oferty
Załącznik nr 2 - Wykaz osób

Załącznik nr 1 do zaproszenia

/Pieczęć adresowa Oferenta/*

FORMULARZ OFERTY
Ja,
niżej
podpisany/my,
niżej
podpisani*……………………………………………………………..………………….
działając w imieniu i na rzecz
:…………………………………………………………………………………………..
NIP*……………………………………..REGON*……………………………………………
Tel………………………………. Fax ……………………………meil …………………..
w odpowiedzi na zaproszenie do złożenia oferty cenowej oferuję realizację zamówienia na
wykonanie zadania pn. „Budowa oświetlenia na terenie Gminy Węgliniec „ za następującą
cenę ryczałtową:
Zadanie nr 1
cena brutto _______________zł (słownie: ________________________________________).
Zadanie nr 2
cena brutto ___________________zł (słownie: _____________________________________).

1. Oświadczamy, że podana powyżej cena ryczałtowa zawiera wszystkie koszty
wykonania zamówienia, zgodnie z zaproszeniem do złożenia oferty cenowej.
2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią zaproszeniem do złożenia oferty cenowej
i nie wnosimy do niego zastrzeżeń oraz zdobyliśmy wszystkie informacje niezbędne do
przygotowania oferty.
3. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez 30 dni od dnia składania ofert.
Zawarte w zaproszeniu do złożenia oferty cenowej istotne postanowienia umowy
akceptujemy i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy
na wyżej wymienionych warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez
Organizatora.

Data

Podpis i pieczątka imienna osoby(osób)
uprawnionej (ych) do reprezentowania
Oferenta

Załącznik nr 2 do zaproszenia
/Pieczęć adresowa Oferenta/

Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności
odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami
budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych,
doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu
wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi
osobami

Lp

Imię i
nazwisko

Kwalifikacje
zawodowe (nr
uprawnień)

Doświadczeni Wykształceni Zakres
Podstawa
e
e
wykonywany dysponowani
w latach
ch
a
czynności

Data

Podpis i pieczątka imienna osoby(osób) uprawnionej(ych) do reprezentowania Oferenta *

