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Kędzierzyn

-

Koźle,

12-10.2018r

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
Zapraszamy do złożenia oferty na wykonanie robót budowlanych polegających na wykonaniu placu zabaw na
dz. 543, 552
os .

Przyjażni

obręb

w

Blachownia przy ul. Owocowej, w ramach

Kędzierzynie

-

realizowaneg~

zadania : .. Budowa placu zabaw na

Kożlu .

1. Nazwa przedmiotu zamówienia
.. Budowa placu zabaw na osiedlu
2. Nazwa i adres
Gmina

Przyjaźni

w

Kędzierzynie

Koźlu" .

-

Zamawiającego

Kędzierzyn-Koźle

reprezentowana przez Wydział Inwestycji, Remontów i Eksploatacji
z

siedzibą :

47-200

Kędzierzyn-Koźle

Urzędu

Miasta

ul. Piramowicza 32

3. Opis przedmiotu zamówienia
3.1. Inwestycja, do której odnosi

się

niniejsze zamówienie publiczne zlokalizowana jest

Kędzierzynie

-

Koźlu,

przy

ul. Owocowej : dz. 543, 552
ObrębI

osiedle: Blachownia

3.2. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie placu zabaw przy ul.
Szczegółowy

opis znajduje

się

Owo~owej,

w załączonym: opisie technicznym do projektu,

dz. 543, 552.
części

rysunkowej projektu i przedmiarze

robót
Ponadto w ofercie

proszę uwzględnić niżej

wymienione roboty:

Zakres prac : .
1) uporządkowańie terenu przylegającego do placu budowy, który został naruszony wskutek prowadzonych robót,
geodezyjna w trakcie prac oraz wykonanie mapy geodezyjnej powykonawczej wykonanych robót.

2)pełna obsługa

4. Termin wykonania przedmiotu zamówienia
Do dnia 15.12.2018r
5.' Termin przekazania placu budowy
Do 14 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy.
6. Ocena ofert
Zam~wiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

Cena-100%
7. Sposób i termin

składania

ofert

7.1. Ofertę w postaci pisemnej, w języku polskim w zamkniętej i opieczętowanej pieczęcią firmową kopercie .z napisem :
"Budowa placu zabaw na os.

Przyjaźni

w

Kędzierzynie

w terminie do 23.1 0.201.8r.(Wtorek) do godziny 15.00 w

-

Koźlu" należy

w formie papierowej

przesłać

lub

złożyć

Urzędzie Mi~sta Kędzierzyn-Koźle,

ul. Piramowicza 32, 47-200 Kędzierzyn-Koźle (Wydział Inwestycji, Remontów i Eksploatacji pok. 311).
7.2. Oferty złożone po wskazanym terminie pozostaną bez rozpptrzenia .
7 . 3 . Zamawiający

zastrzega sobie prawo zmian lub

odwołania

warunków zamówienia.
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Gmina Kędzierzyn-Koźle
ul.Grzegorza Piramowicza 32
47-200 Kędzierzyn-Koźle
NIP: 749-20-55-601
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7.4.

Zamawiający

nie dopuszcza

8. Informacja o dokumentach,

składania

jaki~

8.1. Formularz oferty wypełniony

ma

ściśle

ofert

częściowych.

dostarczyć

wg

wykonawca

załączonego

wzoru.

8.2 Kosztorys ofertowy.
8.3 Zamawiający dopuszcza zastosowanie równoważnych materiałów lub urządzeń innego producent~ pod warunkiem,
że spełniają

one wymagania

określone

W takim przypadku oferent
proponowańych urządzeń

i

projektem oraz SlWiOR.

zobowiązany

jest do dostarczenia wraz z

ofertą

kart katalogowych i

materiałów

materiałów.

Uwaga:
a) w przypadku
i

materiałowych

uwzględnienia

proponowanych

w ofercie

urządzeń

materiałów

i

i lub

materiałów równoważnych

urządzeń b.ędzie

b)w przypadku braku kosztorysu ofertowego oferta

będzie

- oferta bez kart katalogowych

odrzucona.

odrzucona.

9. Osoba do kontaktu
Reinhold Kalus - inspektor ds . nadzoru inwestorskiego
Tel. : 774050382
e-mail: reinhold.kalus@kedzierzynkozle.pl
Maria Jurek - referent ds. obsługi zadań inwestycyjno~ remontowych .
Tel.: 77 4034496
e-mail: katarzyna.obara@kedzierzynkozle .pl

10.

Zamawiający

zaleca

wizję lokalną.

Uwaga!
1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość rezygnacji montażu któregoś z urządzeń placu zabaw lub grupy urządzeń'
w przypadku gdy wartość złożonej oferty przekroczy wartość środków zabezpieczonych przez Zamawiającego na
realizację powyższego zadania . W takim wypadku Zamawiający wskaże urządzenie lub grupę urządzeń, z których
montażu rezygnuje, a cena oferty zostanie pomniejszona o wartość niezabudowanych urządzeń wynikającą z kosztorysu
.ofertowego.
2. Zamawiający 'wymaga aby Wykonawca dysponował na c?:as realizacji zadania kierownikiem budowy w specjalności
konstrukcyjno-budowlanej .
. .3. Uwzględnił w ofercie kompleksową obsługę geodezyjną wraz z powykonawczą inwentaryzacją geodezyjną w 3kpl.
( w tym 1kpI. na nośniku elektronicznym).

Załączniki

1. Formularz oferty
2. Dokumentacja projektowa : przedmiar robót, projekt wykonawczy
K ie r owni k

W ydz i ału

Inwe stycji . Re mo ntów i Ek'sploa tacj i
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FORMULARZ OFERTY
na 't'ykonanie zamówienia wartości

poniżej

30 000 EURO

1. Nazwa i adres Zamawiającego
Gmina Kędzierzyn-Koźle
reprezentowana przez Wydział Inwestycji Remontów i Eksploatącji Urzędu. Miasta
z siedzibą: 47-200 Kędzierzyn-Koźle ul. Piramowicza 32

2. Nazwa przedmiotu zamówienia

."Budowa placu zabaw ·na osiedlu
3. Tryb

Przyjaźni

w

Kędzierzynie

-

Koźlu. "

postępowania

Rozpoznanie cenowe

4. Nazwa i adres Wykonawcy
........ . ... .. ...... ... .... ···· 1·········· ..... . ...... ... ........ . .... ... ...... ...... . .

5. Zakres oferty
Oferuję

wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę ryczałtową, tj. :

cenę netto ... . .. .. " ... ...... ..... " .. . zł
cenę

brutto ..... . ... .... .. .... .. .... .. zł
... .... ..... ... ... ..... . .. ........ .. ...... ..... . ...................................... .

Isłownie

... ... ... ... ... ... ... ... .. . .. . ... ... ... ... ... ... ... ......... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... / .1
Oświadczam, że podana cena:
1) została określona .w oparciu

o przeprowadzoną wizję lokalną, posiadaną wiedzę
i doświadczenie oraz obowiązujące przepisy,
2) zawiera należny podatek od towarów i usług,
3) zawiera wszystkie koszty wykonania przedmiotu zamówienia .
Deklaruję:

1) czas realizacji zamówienia:

a) .. .. ...... .. ... .. dni kalendarzowych od daty przekazania placu budowy,
2) okres gwarancji - 36 miesięcy od dnia podpisania ostatecznego protokołu odbioru robót.
Oświadczam, że :
1) zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia, wytycznymi Zamawiającego i nie
wnoszę do nich zastrzeżeń oraz uznaję się za związanym określonymi w nich
warunkami,
2) przeprowadziłem wizję lokalną terenu i obiektu objętego zamówieniem,

/podpis i

Kędzierzyn-Koźle
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Gmina Kędzierzyn-l5ożle
ul.Grzegorza Piramowicza 32
47-200 Kęcizierzyn-Kdżle
NIP: 749-20-55-601
www.kedzierzynkozle.pl

,

pieczęć Wykonawcy/,

'P.tl/"
Wydziallnwestycji,
Remontów i Eksploatacji
tel. +48 77 40 50 380
fax +48 77 40 50 379
e-mail: inwestycje@kedzierzynkozle.pl

