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IR.271.2.21.2018
Znak sprawy

Tłuszcz, dnia 13.06.2018 r.

Zapytanie ofertowe nr IR.271.2.21.2018
Gmina Tłuszcz zaprasza do złożenia oferty na zadanie pod nazwą:
1. Przedmiotem zamówienia jest :
Budowa przyłącza kanalizacji deszczowej drenażowej w ulicy Żurawiej w Tłuszczu w ramach zadania
inwestycyjnego :
BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ W ULICY ŻURAWIEJ W TŁUSZCZU,
1. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przyłącza drenażowego w ciągu ulicy Żurawiej w Tłuszczu od punktu
1 do punktu 2 na długości ok. 200mb zgodnie z załączoną dokumentacją projektową. Prace obejmują roboty
budowlane związane z wykonaniem układu drenażowego oraz odtworzenie nawierzchni ulicy Kościelnej oraz
Żurawiej w Tłuszczu.
Uwaga ! Wykonawca z chwilą wykonania drenażu przejmuje gwarancję w zakresie odtworzenia fragmentu
chodnika ( ok. 15mb ) w ciągu ulicy Kościelnej od firmy Kroll Zakład Robót Drogowych i InżynieryjnychInstalacyjnych KROL - Królik Włodzimierz ul. Łukasiewicza 9G,
2. Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia:
Od daty udzielenia zamówienia do 30 października 2018r.
3. Przy wyborze najkorzystniejszej Zamawiający będzie kierował się kryterium:
(cena - 100%, jeśli będą miały zastosowanie inne kryteria, to należy je podać).
4. Wykonawca składając ofertę zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty:
1) formularz oferty wg załączonego wzoru – zał. nr 1 do oferty.
5. Opis sposobu obliczenia ceny w składanej ofercie:
Cena powinna zawierać:
1) wartość robót budowlanych określoną w oparciu o dokumentację projektową;
2) obowiązujący podatek od towarów i usług VAT;
3) Cenę oferty należy podać w złotych polskich cyfrą, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, oraz
słownie;
4) Cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia;
5) Cena podana przez wykonawcę za wykonanie przedmiotu zamówienia jest obowiązująca przez okres
obowiązywania umowy i nie będzie podlegała waloryzacji w okresie jej trwania;
6) Oprócz ceny należy podać:

- termin wykonania zamówienia
- warunków gwarancji ( minimum 36 miesięcy ),
6. Miejsce i termin złożenia oferty:
1) Ofertę należy złożyć do dnia 21.06.2018 r. godz. 9:00 w siedzibie zamawiającego, ul. Warszawska 10,
05-240 Tłuszcz, Biuro Obsługi Interesanta.
2) Ofertę należy złożyć w formie pisemnej na adres: Urząd Miejski, ul. Warszawska 1005-240 Tłuszcz Biuro
Obsługi Interesanta.
7. Opis sposobu przygotowania oferty:
Oferta winna być sporządzona zgodnie z wzorem opracowanym przez Zamawiającego, w języku polskim i
musi obejmować całość wykonania przedmiotu zamówienia. Formularz ofertowy należy wypełnić czytelną i
trwałą techniką.
8. Miejsce i termin otwarcia oferty:
Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 21.06.2018r. do godz. 9.15 w siedzibie zamawiającego, pok. 45.
9. Osobami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami i udzielania wyjaśnień dotyczących
postępowania są :
1) Piotr Gołoś tel. 519-117-840, piotr.golos@tluszcz.pl
)
2) Renata Duraj - tel. (29) 777 52 59, r.duraj@tluszcz.pl

10. Informacje dodatkowe:
1) W przypadku wybrania Państwa oferty zostaną Państwo poinformowani o terminie przeprowadzenia
podpisania umowy lub przeprowadzenia negocjacji.
2) Zamawiający zawrze umowę z wybranym wykonawcą nie później niż w terminie związania ofertą.
3) Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, zamawiający wybierze
kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.
4) Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na
każdym etapie jego przeprowadzania bez podania przyczyny.

Z poważaniem
Z up. Burmistrza
Waldemar Jan Banaszek
Z-ca Burmistrza

Załączniki:
1. formularz wzoru oferty
2. wzór umowy.
* niepotrzebne skreślić/wpisywać, jeżeli dotyczy

