
   
 

Bliżyn, dnia 02.10.2017r. 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

dotyczące zamówienia o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty 30.000 euro 

I. ZAMAWIAJĄCY 

Zamawiający:  Gmina Bliżyn  

ul. Kościuszki 79A, 26-120 Bliżyn 

Tel./fax (41) 2541104; (41) 2541236 

Godziny urzędowania: poniedziałek – piątek: 730 - 1530 

adres strony internetowej: ugblizyn.bip.doc.pl 

e-mail: ugblizyn@wp.pl 

 

II. MIEJSCE PUBLIKACJI OGŁOSZENIA ZAMÓWIENIA 

1. Siedziba Zamawiającego. 

2. Strona internetowa Zamawiającego: ugblizyn.bip.doc.pl 

 

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAPYTANIA 

1. Nazwa zamówienia: 

 

„Budowa wiaty nad składowiskiem osadu” 

 

 

Przedmiotowa inwestycja ubiega się o dofinansowanie w trybie konkursowym w ramach Osi priorytetowej 4. 

Dziedzictwo naturalne i kulturowe, Działanie 4.3 Gospodarka wodno – ściekowa Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020. 

 

2. Przedmiotem zamówienia jest budowa wiaty stalowej nad składowiskiem osadu na czynnej oczyszczalni 

ścieków w Wojtyniowie. Wiata stanowić będzie uzupełnienie istniejącego zagospodarowania terenu 

oczyszczalni. 

Zadanie polegało będzie w szczególności na wykonaniu wiaty konstrukcji stalowej o wymiarach 14,50m x 

10,50m, posadowionej na stopach żelbetowych, dach płaski o kącie nachylenia 10%, kryty blachą trapezową. 

Powierzchnia zabudowy wiaty – 152,20 m2, kubatura – 764,00 m3. Posadzka istniejąca asfaltowa z 

frezowaniem i uzupełnieniem asfaltu przy stopach fundamentowych. 

Przedmiot zamówienia należy wykonać na podstawie projektu budowlanego zatwierdzonego decyzją o 

pozwoleniu na budowę Starosty Skarżyskiego Nr 308/2014 z dnia 23.10.2014r.  

Szczegółowy zakres robót związanych z przedmiotem zamówienia zawiera dołączona do zapytania 

ofertowego dokumentacja budowlana (projekt budowlany), specyfikacja techniczna, przedmiar robót. 

Przedmiar stanowi podstawę do ustalenia zakresu robót niezbędnych do osiągnięcia rezultatu. 

Jeżeli wykonawca stwierdzi, że użyte w zapytaniu ofertowym oraz w załącznikach do zapytania ofertowego 

parametry lub normy krajowe lub przenoszące na normy europejskie lub normy międzynarodowe mogą 

wskazywać na producentów produktów lub źródła ich pochodzenia to oznacza, że mają takie znaczenie, że 

parametry techniczne tak wskazanych produktów określają wymagane przez Zamawiającego minimalne 

oczekiwania co do jakości produktów, które mają być użyte do wykonania przedmiotu umowy. Wykonawca 

jest uprawniony do stosowania produktów równoważnych, przez które rozumie się takie, które posiadają 

parametry techniczne nie gorsze od tych wskazanych w w/w dokumentach, również dopuszcza się wykazanie 

normami równoważnymi w stosunku do tych wskazanych w dokumentacji. Na Wykonawcy spoczywa ciężar 

wskazania równoważności. 

3. Wykonawca jest zobowiązany wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych. 

4. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia terenu prowadzonych robót. 

5 Wykonywanie robót na terenie inwestycji należy prowadzić w oparciu o aktualne normy i przepisy. 

mailto:ugblizyn@bip.doc.pl
mailto:ugblizyn@wp.pl


   
 

6 Zaleca się aby wykonawca dokonał wizji lokalnej na terenie roboty budowlanej oraz zdobył wszelkie 

informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty. 

7 Dokumentacja techniczna jest załącznikiem do niniejszego zapytania ofertowego i jest dostępna w wersji 

elektronicznej, w formie odrębnych folderów i plików do pobrania na stronie internetowej Zamawiającego.  

8. Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg kod CPV: 

45-00-00-00-7 – Roboty budowlane. 

 

IV.  WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

1. Oferta uznana zostanie za spełniająca warunki, jeśli będzie zgodna w kwestii sposobu jej przygotowania, 

oferowanego przedmiotu ze wszystkimi wymogami niniejszego zapytania ofertowego. 

2. Oferta uznana zostanie za spełniająca warunki, jeśli będzie złożona w wyznaczonym terminie składania ofert. 

3. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy złożą wraz z ofertą wymagane oświadczenia i 

dokumenty; 

4. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 

a) dysponują osobami do wykonania zamówienia, w tym: 

kierownikiem budowy – posiadającym uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności 

konstrukcyjno – budowlanej w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia. Osoba ta winna przynależeć 

do właściwej izby samorządu zawodowego. 

Osoba przewidziana do realizacji przedmiotowego zamówienia jako kierownik budowy winna posiadać, co 

najmniej 5 letnie doświadczenie zawodowe w kierowaniu robotami w zakresie konstrukcyjno – 

budowlanym. 

Do oferty w stosunku do kierownika budowy należy dołączyć oświadczenie Wykonawcy, że 

zaproponowana osoba posiada wymagane uprawnienia i przynależy do właściwej izby samorządu 

zawodowego jeżeli taki wymóg na te osoby nakłada Prawo budowlane. 

 

Spełnienie wyżej opisanego warunku dysponowania osobami o odpowiednich kwalifikacjach stanowi 

minimum, które Wykonawca musi osiągnąć, aby jego oferta podlegała ocenie. 

 

b) posiadają sytuację ekonomiczną i finansową do realizacji przedmiotowego zamówienia.  

Warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże: 

- posiadanie środków finansowych lub zdolność kredytową na kwotę nie mniejszą niż 50.000,00 zł 

(słownie złotych: pięćdziesiąt tysięcy). 

 

5. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. 

6. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania 

ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia, albo reprezentowania w postępowaniu i zawarciu umowy. W 

związku z powyższym niezbędne jest przedłożenie w ofercie dokumentu zawierającego pełnomocnictwo w 

celu ustalenia podmiotu uprawnionego do występowania w imieniu Wykonawców w sposób umożliwiający 

ich identyfikację w sprawie zamówienia. 

7. Jeżeli jako najkorzystniejszą wybrano ofertę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, 

umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. 

8. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie 

umowy. 

 

V.  INFORMACJE DOTYCZĄCE WARUNKÓW SKLADANIA OFERT 

1. Wszystkie dokumenty dołączone do zapytania ofertowego mogą być użyte jedynie w celu sporządzenia 

oferty. 

2. Wykonawca przedstawia ofertę cenową zgodnie z wymogami określonymi w niniejszym zapytaniu 

ofertowego. 

3. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

 

VI. TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ORAZ OKRES RĘKOJMI 



   
 

1. Termin realizacji przedmiotu umowy: do 5 miesięcy od daty zawarcia umowy. 

2. Wymagany termin rękojmi i gwarancji na wykonane roboty budowlane – rękojmia wynosi 60 miesięcy, 

gwarancja jakości minimum 36 miesięcy. Okres rękojmi i gwarancji na wykonane roboty budowlane 

rozpoczyna się od daty zakończenia robót potwierdzonych bezusterkowym protokołem odbioru końcowego 

robót i biegną równocześnie. 

 

VII. KRYTERIA OCENY OFERT I WYBORU WYKONAWCY 

1. Wyboru Wykonawcy Zamawiający dokona spośród ofert prawidłowo złożonych w oparciu o kryteria oceny 

ofert określone w zapytaniu ofertowym. 

2. Sposób obliczenia ceny oferty: 

2.1. Zamawiający ustala, że obowiązującym rodzajem wynagrodzenia w przedmiotowym zamówieniu jest 

wynagrodzenie kosztorysowe. 

2.2. Podstawą do wyliczenia ceny oferty jest przedmiar robót opracowany przez Zamawiającego. Dokonanie 

wyceny jednostek przedmiaru robót należy dokonać z należytą starannością uwzględnić wnioski 

wynikające z dokumentacji technicznej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych 

oraz wnioski wypływające z zalecanej do przeprowadzenia wizji lokalnej w terenie. 

2.3. Zamawiający w formularzu ofertowym, dokonał podziału przedmiotu zamówienia na części (elementy 

robót) zgodne z przedmiarem robót, Wykonawcy winni wpisać ich ceny. Suma elementów robót stanowi 

wartość netto oferty zadania. 

2.4. Wykonawca z którym zostanie podpisana umowa sporządzi i przedłoży Zamawiającemu przed 

podpisaniem umowy kosztorys ofertowy, opracowany metodą uproszczoną. Wartość kosztorysu winna 

być zgodna z cenami poszczególnych elementów robót i ceną całkowitą oferty, a zakres rzeczowy będzie 

identyczny z zakresem występującym w przedmiarze robót opracowanym przez Zamawiającego i 

stanowiącym załącznik Nr 4 do zapytania ofertowego. Dane zawarte w kosztorysie ofertowym będą 

podstawą do rozliczeń robót niezbędnych do wykonywania przedmiotu umowy, w tym robót 

występujących w przedmiarze będącym podstawą do jego sporządzenia, jak również koniecznych prac 

(robót) dodatkowych, robót zamiennych czy robót zaniechanych. Na żądanie Zamawiającego (w okresie 

realizacji umowy) Wykonawca jest zobligowany do sporządzenia i przedłożenia Zamawiającemu 

kosztorysu opracowanego metodą szczegółową. 

2.5. Ceny jednostkowe określone dla każdej pozycji kosztorysu ofertowego wchodzące w skład zadania są 

cenami ryczałtowymi netto i obejmują wszystkie koszty związane z wykonaniem danej jednostki 

obmiarowej.  

2.6. Cena musi być podana w złotych polskich cyfrowo i słownie, w zaokrągleniu do drugiego miejsca po 

przecinku. 

2.7. Jeżeli w zaoferowanej cenie oferty są towary których nabycie prowadzi do powstania u zamawiającego 

obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług (VAT) to wykonawca wraz 

z ofertą składa o tym informację wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usług, których dostawa lub 

świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. 

Niezłożenie przez Wykonawcę informacji będzie oznaczało, że taki obowiązek nie powstaje. 

2.8. W okolicznościach o których mowa w pkt. 2.7 zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do 

przedstawionej w niej ceny podatek VAT, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. 

3. W odniesieniu do Wykonawców, których oferty zostaną prawidłowo złożone w zakresie formalnym i 

rzeczowym dokonana zostanie ocena ofert na podstawie kryterium: 

 

Nr kryt. Opis kryteriów oceny Znaczenie 

1 Cena brutto  60% 

2 Wydłużenie okresu gwarancji jakości 40% 



   
 

 

Najkorzystniejsza oferta w odniesieniu do tych kryteriów może uzyskać maksimum 100 pkt. 

 

3.1. Punkty przyznawane za kryteria będą liczone wg następujących wzorów: 

 

l.p. Kryterium 

Znaczenie 

procentowe 

kryterium 

Maksymaln

a ilość 

punktów 

jakie może 

otrzymać 

oferta 

za dane 

kryterium 

1 

Cena brutto 

Liczba punktów = Cn/Cb  x 60 

gdzie: 

 - Cn – najniższa cena spośród wszystkich ofert prawidłowo złożonych 

 - Cb – cena oferty badanej 

 - 60 wskaźnik stały 

60 % 60 pkt. 

2 

Wydłużenie okresu gwarancji jakości  

W przypadku niewypełnienia przez Wykonawcę w formularzu 

ofertowym pola określającego długość okresu gwarancji jakości 

będzie to równoznaczne z udzielaniem gwarancji na okres 36 

miesięcy. 

Za udzielenie gwarancji na okres: 

 poniżej 36 miesięcy, oferta nie będzie rozpatrywana 

 36 miesięcy, wykonawca otrzyma – 0 pkt. 

 48 miesięcy, wykonawca otrzyma – 20 pkt. 

 60 miesięcy, wykonawca otrzyma – 40 pkt. 

40% 40 pkt. 

 

3.2. Obliczenia punktacji, zgodnie z wyżej wskazanymi kryteriami, zostaną dokonane z dokładnością do 

dwóch miejsc po przecinku. 

4. Jako najkorzystniejsza, zostanie uznana oferta, która została prawidłowo złożona w zakresie formalnym i 

rzeczowym i uzyska najwyższą łączną ocenę w wyżej wymienionych kryteriach oceny ofert. 

 

VIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT 

1. Wykonawca składa jedną ofertę sporządzoną według wzoru „Formularz ofertowy” stanowiący załącznik nr 1 

do zapytania ofertowego. 

2. Oferta musi być sporządzona w języku polskim w formie pisemnej pod rygorem nieważności.  

3. W ofercie należy określić przedmiot zamówienia w sposób zgodny z wymaganiami określonymi w zapytaniu 

ofertowym. 

4. Ofertę należy złożyć w terminie do 17.10.2017r. do godz. 11.00 (decyduje data wpływu w Siedzibie 

Zamawiającego), drogą pocztową, przesyłką kurierską lub osobiście w siedzibie Zamawiającego 

(sekretariat). 

5. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona bez otwierania. 

6. W przypadku przesłania oferty drogą pocztową, kurierską lub osobiście koperta zawierająca ofertę powinna 

być zaadresowana: 



   
 

Urząd Gminy w Bliżynie 

ul. Kościuszki 79A 

26-120 Bliżyn 

z dopiskiem: „Oferta na Budowę wiaty nad składowiskiem osadu” 

Nie otwierać przed 17.10.2017r. godz. 11.00 

7. Oferta oraz załączniki muszą być podpisane przez Wykonawcę. Kopie dokumentów muszą być 

poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.  

8. Pełnomocnictwa dołączone do oferty muszą być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej 

notarialnie. 

9. Zamawiający wymaga by dokumenty składane z ofertą były sporządzone w języku polskim. Jeżeli 

oryginalny dokument został sporządzony w innym języku wymaga się oprócz tego dokumentu złożenia jego 

tłumaczenia na język polski, poświadczonym przez wykonawcę. 

 

IX.  KONTAKT Z ZAMAWIAJĄCYM 

 

Osobą upoważnioną ze strony Zamawiającego do kontaktu z Wykonawcami jest: 

Katarzyna Ptaszek, tel. (41) 2541104 wew. 37. 

 

X.  INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY BYĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE 

OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY 

 
1. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć w celu zawarcia umowy: 

1.1.  kopie stosownych uprawnień budowlanych wraz z aktualnym zaświadczeniem o przynależności do 

właściwej izby samorządu zawodowego, jeżeli wobec wskazanej osoby powstaje taki obowiązek (ważne 

na dzień otwarcia ofert); 

1.2.  Umocowanie do podpisania umowy, jeżeli takie umocowanie nie wynika z treści złożonej oferty; 

1.3. Wykonawca, z którym zostanie podpisana umowa, przed podpisaniem umowy przedłoży kosztorys 

ofertowy opracowany metodą uproszczoną zgodnie z zapisami zapytania ofertowego. 

 

XI.  ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, OKREŚLENIE WARUNKÓW ISTOTNYCH ZMIAN 

UMOWY 

1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian umowy. 

2. Istotne dla stron postanowienia, w tym dopuszczalne zmiany postanowień zawartej umowy oraz określenie 

warunków zmian określa wzór umowy stanowiący załącznik nr 3 do zapytania ofertowego. 

 

XII.  UWAGI KOŃCOWE 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia bądź unieważnienia zapytania ofertowego bez podania 

przyczyny w przypadku zaistnienia okoliczności nieznanych Zamawiającemu w dniu sporządzenia 

niniejszego zapytania ofertowego a mających wpływ na realizację zamówienia. 

2. Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni to 

przed upływem terminu składania ofert. Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty wymagają zachowania 

formy pisemnej. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia w toku oceny ofert wiarygodności przedstawionych przez 

Wykonawcę dokumentów, danych i informacji. 



   
 

4. Ze względu na założenia budżetowe i ograniczenia finansowe, w przypadku, gdy kwoty przedstawione w 

odpowiedziach na zapytanie ofertowe będą wyższe od zaplanowanych w budżecie na realizację w/w 

inwestycji, Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od zawarcia umowy. 

5. Oferty złożone po terminie lub w inny sposób niż określono to w zapytaniu ofertowym nie zostaną 

rozpatrzone. 

6. Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu nie przysługują żadne roszczenia z tytułu odstąpienia przez 

Zamawiającego od postępowania ofertowego. 

7. Ocena zgodności ofert z wymaganiami Zamawiającego przeprowadzona zostanie na podstawie analizy 

dokumentów i materiałów, jakie Wykonawca zawarł w swojej ofercie. Ocenie podlegać będzie zarówno 

formalna jak i merytoryczna zgodność oferty z wymaganiami. 

8. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

9. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

10. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających. 

11. Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy o wyjaśnienie treści oferty lub dokumentów wymaganych od 

Wykonawcy. 

12. Wykonawcy, zostaną poinformowani o wyborze najkorzystniejszej oferty. 

13. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyboru kolejnej spośród prawidłowo złożonych ofert, jeżeli 

wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, uchyli się od zawarcia umowy na 

realizację przedmiotowego zadania. 

 

 

Załączniki stanowiące integralną część zapytania cenowego. 

Załącznik nr: 1 Formularz oferty 

Załącznik nr: 2 Wykaz osób 

Załącznik nr: 3 Wzór umowy 

Załącznik nr: 4 przedmiar robót 

Załącznik nr: 5 Dokumentacja projektowa. 

 


