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Kędzierzyn-Koźle 05.10.2021 r.

Do wszystkich

,

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
na wykonanie zamówienia wartości poniżej 130 000 PLN

Nadzór inwestorski nad branżą mostową
(sprawdzanie dokumentacji projektowej)

ZAMAWIAJĄCY ›
Gmina Kędzierzyn-Koźle z siedzibą przy ul. Grzegorza Piramowicza 32, 47-200 Kędzierzyn-Koźlu.

1.

2.

OPIS. PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

"

~

Wg dołączonego „opisu przedmiotu zamówienia”.

3.

TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Usługa, będąca przedmiotem umowy
z Zamawiającym do 31.12.2022 r.

4.

realizowana
'

będzie od

momentu

podpisania

umowy

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY I MIEJSCE JEJ ZŁOŻENIA

1.
2.
3.

Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
,
'
Ofertę należy przygotować w języku polskim ściśle wg załączonego wzoru formularza oferty.
Oferta składana przez Wykonawcę wpisanego na podstawie odrębnych przepisów do właściwego
rejestru winna ”być zaopatrzona w imię, nazwisko i podpis osoby lub osób uprawnionych do

reprezentowania tego Wykonawcy wg zapisów w przedmiotowym rejestrze.
4.

Dla sprawnego przebiegu sprawdzenia i oceny oferty zaleca się, aby była ułożona wg poniższej

kolejności:
- Formularz'oferty — ściśle wg wzoru (załącznik nr 1 do zapytania ofertowego)”,
- Zaakceptowany projekt umowy, (załącznik nr 2 do zapytania ofertowego).

OCENA OFERT

5.

1.

Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które zostaną złożone jako kompletne oraz
złożone w terminie.

2.

Kryteria, jakimi Zamawiający będzie kierował się przy wyborze oferty oraz ich waga są
następujące:
100 %
- cena .

_ Sposób oceny oferty (ilość punków otrzymanych przez Wykonawcę za dane kryterium):
.,
i
Cena
Liczba punktów = (Cmin/Cof) x 100 x waga
—› Cmin — najniższa cena spośród wszystkich ofert . .

—› Cof
6.

~

— cena podana w ofercie

WYBÓR OFERTY [ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

1. Zainajkorzystniejszą uznana będzie oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów, wynikających
z przyjętych kryteriów oceny ofert.
'
2. Jeżeli Zamawiający nie może dokonać wyboru oferty _najkorzystniejszej ze względu na to, że
zostały złożone oferty o takiej samej cenie—, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te
oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.
£:

Gmina Kędzierzyn-Koźle
ul. Grzegorza Piramowicza 32
47-200 Kędzierzyn—Koźle
NIP: 749-20-55—601
wwwkedzierzynkozłepi
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Wydział lnwestycji,
Remontów i Eksploatacji
tel. +48 77 40 50 380
fax +48 77 40 50 379
e—maii: inwesiycje@kedzierzynkozle.pl
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3. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż w ofercie
złożonej wcześniej.
4. Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia w przypadku, gdy Wykonawcy
złożą oferty dodatkowe o takiej samej cenie i terminie realizacji.

99905197

5. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie
najkorzystniejszą.
'
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców.

5.

uznana

za

Oferty złożone po wskazanym terminie pozostaną bez rozpatrzenia

Zamawiający zastrzega sobie prawo zmian lub odwołania warunków zamówienia
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściom/ch

'

MIEJSCE l TERMIN SKŁADANIA „OFERT
Ofertę postaci pisemnej w języku polskim w zamkniętej kopercie z napisem „Oferta na wykonanie
zamówienia wartości” poniżej 130 000 PLN Nadzór inwestorski nad branżą mostową (sprawdzanie
dokumentacji projektowej)” — należy przesłać lub złożyć w terminie do dnia 15 pażdziernika 2021 do
godziny 15:00 w Urzędzie Miasta Kędzierzyn-Koźle ul. PiramoWicza 32, 47-200 Kędzierzyn-Koźle
(kancelaria ogólna)"

6.

DODATKOWE INFORMACJE
Osobą uprawnioną do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcą jest:
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Załączniki:

1) Opis przedmiotu zamówienia
2) Wzór formularza oferty
3) Projekt umowy

Kędzierzyn-Koźłe
Miasto możłiwości '

Gmina Kędzierzyn-Koźle
ul. Grzegorza Piramowicza 32
47-200 Kędzierzyn-Koźle

NIP: 749-20-55-601
www.kedzierzynkozle.pl

_

Wydział Inwestycji,
Remontów i Eksploatacji
tel. +48 77 40 50 380

fax +48 77 40 50 379
-

e-mail: inwestycje@kedzierzynkozle.pl

