Celestynów, dnia 20 października 2008 r.

ZAPYTANIE O CENĘ
W związku z zamiarem przystąpienia do budowy boiska wielofunkcyjnego w centrum
Celestynowa, Gmina Celestynów zwraca się z zapytaniem o cenę sporządzenia projektu
budowlanego, kosztorysu inwestorskiego oraz S. I. W. Z. budowy boiska do piłki noŜnej,
koszykowej i siatkowej.

ZATWIERDZIŁ
Zastępca Wójta Gminy Celestynów
/-/ Wojciech Nastula

I. ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Celestynów
ul. Regucka 3
05-430 Celestynów
tel. 789-70-60 fax. 0 22 789 70 11
REGON: 013268965
NIP: 532-105-76-50

zwana dalej ZAMAWIAJĄCYM, zaprasza do udziału w zapytaniu o cenę poniŜej 14 tyś euro na:
sporządzenia projektu budowlanego, kosztorysu inwestorskiego oraz S. I. W. Z. budowy boiska
do piłki noŜnej, koszykowej i siatkowej.

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
Przedmiotem

zamówienia

jest

wykonanie:

projektu

budowlanego,

kosztorysu

inwestorskiego oraz S. I. W. Z boiska do piłki noŜnej, koszykowej i siatkowej w centrum
Celestynowa na działce 513/3 przy ul. Reguckiej w Celestynowie. Boisko powinno zostać
zaprojektowane z nawierzchni syntetycznej wraz z wyznaczeniem linii do uprawiania w/w
dyscyplin

sportowych

oraz

naniesieniem

elementów

sportowych

niezbędnych

do

uprawiania dyscyplin z piłki noŜnej, koszykowej i siatkowej. Boisko powinno powstać na
istniejącej podbudowie asfaltowej.
W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do przygotowania pełnej
dokumentacji oraz sporządzenia wszelkich

uzgodnień i opinii niezbędnych do złoŜenia

wniosku o wyraŜenie zgody na budowę w/w boiska.

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:
Termin wykonania zamówienia ustala się na dzień 05 stycznia 2009 r.

IV. OFERENT MUSI ZŁOśYĆ NASTEPUJACE DOKUMENTY SKŁADAJĄCE SIĘ NA OFERTĘ:
Celem potwierdzenia spełnienia warunków, stawianych oferentom przez zamawiającego oraz
dla

uznania

formalnej

poprawności

oferta

musi

zawierać

następujące

dokumenty

lub

poświadczone za zgodność z oryginałem ich kserokopie lub odpisy:
1/ referencje potwierdzające doświadczenie oferenta przy realizacji podobnych obiektów o
charakterze zamówień zbliŜonym do niniejszego przedmiotu zamówienia, w okresie 5 lat przed
dniem wszczęcia postępowania:
2/ wypełniony formularz oferty – załącznik nr 1;
3/wypełniony formularz oferty - załącznik nr 2;
4/ kwalifikacji osób posiadających niezbędne uprawnienia na wykonanie przedmiotowego
zamówienia wymagane prawem budowlanym.

Brak jakichkolwiek z wyŜej wymienionych dokumentów lub złoŜenie w niewłaściwej
formie spowoduje odrzucenie oferty.

V. OBOBA UPOWAZNIONA DO KONATKU Z OFERENTAMI:
Anna Klepacka, tel. 022-789-70-60 wew. 119, pok. nr 15 w siedzibie Urzędu Gminy Celestynów
ul. Reguckiej 3,
00

godz. 9 -13

00

05-430 Celestynów, informacji dotyczących zapytania o cenę udziela się w

w dniach od poniedziałku do piątku.

VI. TERMIN ZWIAZANIA OFERTĄ:
Termin związania ofertą wynosi 20 dni od termin składania ofert. Bieg terminu rozpoczyna się
wraz z upływem terminu składania ofert. Zamawiający moŜe zwrócić się, aby oferenci
przedłuŜyli okres związania ofertą na ściśle określony, dodatkowy czas. śądanie to, jak i
odpowiedź oferentów, winny być wystosowane na piśmie lub faksem przez upływem terminu
związania ofertą. Oferent moŜe nie spełnić Ŝądania.

VII.

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

Ofertę naleŜy złoŜyć w Urzędzie Gminy, ul. Regucka 3, 05-430 Celestynów w Biurze Obsługi
Mieszkańca, nie później niŜ do dnia 30 października 2008 r. do godz. 12.00. Oferta
powinna

być

złoŜona

w

zaklejonej

kopercie,

z

budowlanego, kosztorysu inwestorskiego oraz S. I. W. Z.

opisem

„sporządzenie

projektu

budowy boiska do piłki noŜnej,

koszykowej i siatkowej”.
Oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie zostaną zwrócone oferentowi nie
otwierane.

VIII. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY:
Cenę oferty naleŜy przedstawić w formie ryczałtu za cały zakres na druku oferty stanowiącej
załącznik nr 2

do specyfikacji (przedstawienie ceny w innej formie spowoduje odrzucenie

oferty). Cena powinna być wyraŜona w złotych polskich. Ceny określone przez oferenta nie
mogą podlegać zmianom w czasie trwania waŜności umowy. Nie udziela się zaliczek.

IX. OCENA OFERTY:
Cena ofertowa

- 100%

1. Ocena ofert zostanie przeprowadzona wg następującego wyliczenia:
N
------- x 100 = A

gdzie:

W

N - najniŜsza wartość z zaoferowanych
W – wartość badanej oferty
A - suma punktów w kryterium

2. Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą spośród ofert nie odrzuconych, przez co
naleŜy rozumieć ofertę, która przedstawia najkorzystniejszy bilans kryteriów wymienionych w
pkt. 1.

X. WYBÓR NAKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:
Zamawiający udzieli zamówienia oferentowi, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom
określonym w niniejszych warunkach uczestnictwa w postępowaniu i została oceniona jako
najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.
Zamawiający

niezwłocznie

powiadomi

pisemnie

o

wynikach

postępowania

wszystkich

oferentów. Wybranemu oferentowi zamawiający wskaŜe termin i miejsce podpisania umowy.
Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niŜ 7
dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie później jednak niŜ przed upływem
terminu związania ofertą.
JeŜeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcie umowy w sprawie
zamówienia

publicznego

zamawiający

moŜe

wybrać

ofertę

pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.

najkorzystniejszą

spośród

Załącznik nr 1

OŚWIADCZENIE

Nazwa oferenta
.....................................................................................................................................
Adres oferenta
.....................................................................................................................................
Numer telefonu
.....................................................................................................................................
Numer teleksu/fax
....................................................................................................................................
Składając ofertę w przetargu nieograniczonym oświadczam, Ŝe:
1. Spełniam wymogi art. 22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
2. Jesteśmy uprawnieni do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymogami
ustawowymi.
3. Posiadamy uprawnienia niezbędne do wykonania określonego w zapytaniu o cenę
zamówienia.
4. Posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie, potencjał ekonomiczny i techniczny zdolny do
wykonania zadania.
5. Znajdujemy się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
6. Nie podlegamy wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo
Zamówień Publicznych.

Podpisano
(upowaŜniony przedstawiciel oferenta)

Miejscowość ..................................... dnia ...............................................
Załącznik nr 2

Nazwa Wykonawcy: ........................................................................................................
.....................................................................................................................................
adres.............................................................................................................................
.....................................................................................................................................
tel..............................................................
fax..............................................................
tel. kom .....................................................

OFERTA
Gmina Celestynów
ul. Regucka 3
05-430 Celestynów

W

odpowiedzi

na

ogłoszenie Gminy Celestynów

w

procedurze

zapytania

o cenę

„sporządzenie projektu budowlanego, kosztorysu inwestorskiego oraz S. I. W. Z.
boiska do piłki noŜnej, koszykowej i siatkowej” składamy niniejszą ofertę na

na

budowy

wykonanie

przedmiotu zamówienia na w zakresie określonym w specyfikacji istotnych warunków
zamówienia za cenę:
brutto.........................PLN, słownie:................................................................................
w tym VAT ................% tj........................................zł
1.

Oświadczamy,

Ŝe

wykonamy

przedmiot

zamówienia

terminie

do

dnia:

do

dnia

05 stycznia 2009 r.
2. Oświadczamy, Ŝe powyŜsze ceny zawierają wszystkie koszty, jakie ponosi Zamawiający w
przypadku wyboru niniejszej oferty.
3. Oświadczamy, Ŝe spełniamy warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust.1
ustawy Pzp i

przedstawiamy wymagane przez Zamawiającego dokumenty potwierdzające

spełnienie tych warunków.
4. Oświadczamy Ŝe nie znajdujemy się w sytuacji wykluczającej nas z uczestnictwa w
postępowaniu o zamówienie publiczne w rozumieniu art. 24 ust.1 i 2 ustawy Pzp.
5. Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty :
1/..................................................................................................................................

2/..................................................................................................................................
3/ .................................................................................................................................
4/ .................................................................................................................................
5/ .................................................................................................................................

Nazwisko i imię, pieczęć wykonawcy/wykonawców

..........................................................................................
/upowaŜniony do podpisania niniejszej oferty/

Miejscowość ..................................... dnia ...............................................

