Gmina Rudka
17-123 Rudka, ul. Brańska 13

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego
w trybie określonym zarządzeniem Nr 3/2015 Wójta Gminy Rudka z dnia 15 stycznia
2015 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych,
których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000
euro pn.:

„Zakup wiat przystankowych wraz z montażem”
Nr postępowania SEK.271.1.2019

Zatwierdzono w dniu: 28.08.2019 r.

ZATWIERDZIŁ:

..........................................
(podpis)

Gmina Rudka
17-123 Rudka, ul. Brańska 13

DZIAŁ I. ZAMAWIAJĄCY
Gmina Rudka
ul. Brańska 13
17-123 Rudka
DZIAŁ II. TRYB POSTĘPOWANIA
Zamawiający zamierza udzielić zamówienia zgodnie z przepisami Regulaminu udzielania zamówień
publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro
DZIAŁ III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn.:
„Zakup wiat przystankowych wraz z montażem”
Opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 3 do zaproszenia, który stanowi integralną część
zaproszenia do składania ofert.
DZIAŁ IV. KRYTERIA OCENY OFERT
Nazwa kryterium

Waga

Cena

100 %

DZIAŁ V. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT
Termin składania ofert: 06 września 2019 r. (piątek), godz. 10.00
Miejsce składania ofert:
Urząd Gminy Rudka
ul. Brańska 13
17-123 Rudka
Pokój nr 1 (sekretariat)
Koperta zawierająca ofertę powinna być zaadresowana następująco:
Gmina Rudka
ul. Brańska 13
17-123 Rudka
„Zakup wiat przystankowych wraz z montażem”
OFERTA
DZIAŁ VI. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OCENA SPEŁNIANIA
WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
O udzielenie zamówienia może ubiegać się wykonawca, który spełnia następujące warunki:
a) posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy
prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
b) posiada wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia;
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c) dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania
zamówienia;
d) znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej wykonanie zamówienia.
W celu potwierdzenia spełniania ww. warunków Wykonawca najpóźniej wraz z zawarciem umowy
złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu wg załącznika nr 2 do
zaproszenia.

DZIAŁ VII. PODWYKONAWCY
Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie
powierzy Podwykonawcom.
Brak złożenia przez Wykonawcę jakiegokolwiek oświadczenia w tym przedmiocie zostanie uznane
przez Zamawiającego jako zamiar wykonania przez wykonawcę zamówienia siłami własnymi.
DZIAŁ VIII.

OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

-

Oferta musi zawierać ostateczną, sumaryczną cenę obejmującą wszystkie koszty z
uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków oraz ewentualnych upustów i rabatów. Cena podana
w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia
oraz warunkami stawianymi przez zamawiającego.

-

Cena musi być podana w złotych polskich cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem należnego
podatku VAT - jeżeli występuje. Należy zastosować zaokrąglenia kwot do dwóch miejsc po
przecinku.

-

Cena może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia, nie dopuszcza się wariantowości
cen.

-

Cenę oferty należy ustalić jako ryczałtową (w myśl art. 632 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r.
Kodeks Cywilny) dla całego zakresu zamówienia na podstawie przedmiarów robót oraz wizji w
terenie i pomiarów własnych.

-

Cena nie ulega zmianie przez okres ważności oferty (związania ofertą). Cena nie będzie podczas
wykonywania umowy podlegała aktualizacji (waloryzacji).

-

Wykonawca w cenie oferty powinien przewidzieć wszystkie koszty związane z realizacją
zamówienia, niezbędne do prawidłowego jego wykonania, mogące powstać w okresie wykonania
przedmiotu zamówienia, w tym m.in.: koszty związane z zabezpieczeniem i oznakowaniem placu
budowy, koszty poboru energii elektrycznej i wody na potrzeby budowy koszty utrzymania
bezpieczeństwa i higieny na terenie przyległym, na który budowa może oddziaływać, koszty
zorganizowania zaplecza budowy, koszty robót porządkowych po zakończeniu inwestycji, koszty
wywozu, składowania i utylizacji gruzu i ziemi oraz innych demontowanych oraz wszystkie inne
koszty mogące powstać w trakcie realizacji zamówienia.

-

Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy przedstawić w „Formularzu ofertowym"
stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia.

DZIAŁ IX.

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

Wzór umowy określa załącznik nr 4 do zaproszenia.
DZIAŁ X.

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
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NIE DOTYCZY
LISTA ZAŁĄCZNIKÓW DO ZAPROSZENIA
Wymienione poniżej załączniki stanowią integralną część ZAPROSZENIA DO SKŁADANIA OFERT :
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy
Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
Załącznik nr 3 – Opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 4 – Wzór umowy

