Poraj, dnia. 15.07.2016
Nr.GK.271.1. 34 .2016

Zaproszenie do składania ofert
.
Postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 poz. 2164 ) oraz zgodnie z Zarządzeniem nr
12/2014 Wójta Gminy Poraj z dnia 23 kwietnia 2014 r., tj.: regulaminem udzielania
zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Poraj.

ZAMAWIAJĄCY
Zamawiający – Gmina Poraj
Adres: ul. Jasna 21 ,42-360 Poraj
Telefon: (0-34) 3145-251, faks: (034) 3145-006
Strona internetowa :www.poraj.bip.net.pl
Adres e-mail: sekretariat@ugporaj.pl
NIP: 577-197-63-51
Regon: 151398528
I.

Przedmiot zamówienia:

1.Adaptacja pomieszczeń w Samorządowym Publicznym Przedszkolu Leśne Skrzaty
w Poraju w ramach projektu: „Radosne dzieci w żłobku w Gminie Poraj” .
2.Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
3.Zakres zamówienia obejmuje:
Przedmiotem zamówienia jest zaadoptowanie 1 sali zajęć o powierzchni 47m2 i dodatkowo
sypialni o powierzchni 14 m2 oraz łazienki wymagającej przystosowania dla dzieci do lat 3.
Sale z łazienką znajdują się na I piętrze. Niezbędne będzie zamontowanie poręczy dla małych
dzieci oraz dla dorosłych, a także barierki/furtek zabezpieczających zejście ze schodów.
Zakres prac przystosowawczych niezbędnych do przyjęcia dzieci w wieku 1-3 lat:
przystosowanie sali zajęć, przystosowanie pomieszczenia przeznaczonego na sypialnię,
przystosowanie łazienki dla małych dzieci, oraz przystosowanie klatki schodowej.

1.Wejście /Klatka schodowa
- Wyrównanie konstrukcji schodów i podestu pod montaż wykładziny – 20 m2
- Położenie wykładziny termozgrzewalnej na schodach i podeście z listwami narożnymi
- renowacja istniejącej drewnianej balustrady - 18 mb
- wykonanie drewnianych poręczy dla małych dzieci w wieku do lat3- 15mb.
- wykonanie dwóch drewnianych furtek zabezpieczających- ( 1 furtka o wymiarach- 1,12m szer.
1,25m dł. ).

2.Sala dydaktyczna

- Zeskrobanie starych farb, odpadających tynków, przygotowanie powierzchni i
dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą lateksową - 123m2.
-Wyrównanie podłogi i wyłożenie wykładziny termozgrzewalnej - 47 m2.
3.Sypialnia
- Zeskrobanie starych farb, odpadających tynków, gipsowanie, przygotowanie powierzchni i
dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian- 60m²
- obniżenie sufitu przy pomocy kartonów gipsowych do wysokości pomieszczenia
2,60m. - 15m²
-Licowanie podłogi płytkami kamionkowymi 30x40cm przy zastygającej masie klejącej na
wyrównanym podłożu - 15m2.
- wymiana drzwi z futryną

4. Łazienka
- obniżenie sufitu przy pomocy kartonów gipsowych do wysokości pomieszczenia
2,60m. – 13m²
- Licowanie podłogi płytkami kamionkowymi 30x40cm przy zastygającej masie klejącej na
wyrównanym podłożu - 30m2.

- wyrównanie pozostałych części ścian dwukrotne ich malowanie - 6m²
- Dostawa i wykonanie kabin sanitariatów z HPL – 3 szt. – do łazienki
- Wymiana instalacji sanitarnej doprowadzającej i podprowadzającej medium z urządzeń
sanitarnych – 1 szt.
- Dostawa i wymiana ustępu z miską porcelanową i płuczką PCW – 3 kpl.
- Dostawa i montaż - umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym – 3 kpl
- Dostawa i montaż - brodzik z baterią natryskową – 1 kpl.
- wymiana drzwi z futryną
1) Do budowy należy stosować materiały i wyroby posiadające obowiązujące świadectwa
dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub zaświadczenia producenta,
potwierdzające ich zgodność z postanowieniami odpowiednich norm.
2)Wykonawca zobowiązany jest wykonywać prace zgodnie z zasadami sztuki budowlanej,
wiedzą techniczną i obowiązującymi normami.

II.

Termin realizacji zamówienia : do 22.08.2016 roku

1.Wykonawca zobowiązany będzie do:
a) oznakowania terenu budowy i zapewnienie odpowiednich zabezpieczeń BHP,
b)w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia w toku realizacji: robót, ich części, urządzeń lub
też elementów istniejących– naprawienia ich i doprowadzenie do stanu pierwotnego,
c)zapewnienia uprawnionego nadzoru i dozoru, a także właściwych warunków
bezpieczeństwa i higieny pracy,
d)usuwania na bieżąco zbędnych materiałów, odpadów i śmieci,
e)uporządkowania terenu budowy po zakończeniu robót i przekazanie go Zamawiającemu
najpóźniej do dnia odbioru końcowego,
2.Wykonawca jest zobowiązany do stałej współpracy z Zamawiającym w celu
koordynowania prawidłowego przebiegu prac oraz wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z
wytycznymi Zamawiającego.
3.Wykonawcy w celu prawidłowego przygotowania oferty zaleca się przeprowadzenie wizji
w terenie.
III.

Warunki udziału w postępowaniu:
Zamawiający uzna za spełnione warunki udziału w postępowaniu, jeżeli Wykonawca
wykaże, że:
1) dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj.: jedną osobą na
stanowisko kierownika budowy, posiadającą uprawnienia do pełnienia funkcji
technicznych w budownictwie, tj. do kierowania robotami budowlanymi
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci i urządzeń elektrycznych
i elektroenergetycznych w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Infrastruktury
i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie oraz posiadającą co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe
w kierowaniu robotami budowlanymi jako kierownik budowy/robót.
Na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu Wykonawca
przystępujący do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zobowiązany
jest do złożenia:
a) wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia - załącznik
nr.4 do zaproszenia,
b) oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyły w wykonywaniu zamówienia
posiadają wymagane uprawnienia - załącznik nr .5 do zaproszenia.

III .Miejsce oraz termin składania ofert:
1.Wypełniony czytelnie i podpisany przez Wykonawcę formularz ofertowy należy złożyć
w Urzędzie Gminy Poraj do dnia 25.07.2016 do godz. 14.00 w sekretariacie pok.216 lub
przesyłać pocztą na adres: Urząd Gminy Poraj ul. Jasna 21, 42--360 Poraj

2.Ofertę należy umieścić w zabezpieczonej kopercie i opisać nazwą i adresem wykonawcy
oraz nazwą i adresem zamawiającego oraz opisać pn.:” Adaptacja pomieszczeń w
Samorządowym Publicznym Przedszkolu Leśne Skrzaty w Poraju w ramach projektu:
„Radosne dzieci w żłobku w Gminie Poraj”
3.Oferty złożone po terminie nie będą brane pod uwagę i zostaną zwrócone na adres
Wykonawcy.
4.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
5. Do kontaktu upoważniony jest Pani Ewelina Drzewiecka Tel.34 3145 251 wew.38
IV.WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW
UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zał. nr. 2
2. Oświadczenie , że nie podlegają wykluczeniu na podstawie art.24 Ustawy wg zał.3
3. Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają
wymagane uprawnienia wg Zał. nr 5
4. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu
wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy,
wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
V .Opis przygotowania oferty
1.Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania.
2.Oferta powinna być:
- opatrzona pieczątką firmową,
- posiadać datę sporządzenia,
- zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,
- podpisana czytelnie przez wykonawcę (uprawnionego )
VI. Kryterium wyboru oferty – Cena brutto 100 %
cena oferty najniższej
C = ------------------------------x 100x 100%
cena oferty badanej
1.Cena oferty powinna zawierać wszystkie elementy cenotwórcze wynikające z zakresu i
sposobu realizacji przedmiotu zamówienia .
2. Każdy Wykonawca może zaproponować tylko jedną cenę.

3.Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta spełni wszystkie wymagania
określone w zaproszeniu i złoży najkorzystniejszą ofertę.
4.Jeżeli wybór oferty najkorzystniejszej nie będzie możliwy z uwagi na fakt, iż dwóch lub
więcej Wykonawców złożyło oferty o takiej samej cenie, Zamawiający przeprowadzi
negocjacje z Wykonawcami lub zaprosi Wykonawców do złożenia ofert dodatkowych.
5.Zamawiający przeprowadzi negocjacje z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę
w celu uzyskania niższej ceny.
6.Jeżeli wybrany Wykonawca odmówi podpisania umowy Zamawiający może dokonać
ponownego wyboru oferty spośród nie odrzuconych ofert.
7.Koszt złożenia oferty ponosi Wykonawca.
VII. Termin związania ofertą: 30 dni (od ostatecznego terminu składania ofert).
VIII .Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
IX. Zamawiający w niniejszym postępowaniu preferuje sposób komunikacji z Wykonawcami
za pomocą faksu i poczty elektronicznej. W przypadku oświadczeń, wniosków, zawiadomień
oraz
informacji
przekazywanej
faksem
lub
pocztą
elektroniczną,
każda
ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. W przypadku braku
potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę istnieje domniemanie,
iż pismo wysłane przez Zamawiającego na podany adres e-mail lub numer faksu przez
Wykonawcę zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy
z tym pismem.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny
oraz do przeprowadzenia negocjacji z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę.
X. Istotne dla wnioskodawcy postanowienia umowy:
1.Gwarancja: Wykonawca udzieli gwarancji jakości na przedmiot umowy nie mniejszej niż
36 miesięcy liczonej od dnia odebrania przez Zamawiającego robót budowlanych
i podpisania bez uwag protokołu końcowego bezusterkowego – co zostanie potwierdzone na
formularzu
2.Warunki płatności: wynagrodzenie będzie płatne jednorazowo, przelewem na rachunek
Wykonawcy w terminie do 30 dni od dnia doręczenia faktury
Podstawą do wystawienia faktury jest bezusterkowy protokół odbioru robót podpisany przez
Przedstawiciela Zamawiającego oraz oświadczenia podwykonawców i Wykonawcy o
całkowitym rozliczeniu finansowym z podwykonawcami/wykonawcą w ramach
przedmiotowej inwestycji.
3.Kary umowne:
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
a)za opóźnienie w realizacji przedmiotu umowy w wysokości 0,5 % wynagrodzenia
umownego brutto za każdy dzień opóźnienia,
b)za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych

w okresie gwarancji i rękojmi w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto za każdy
dzień opóźnienia liczony od terminu wyznaczonego na usunięcie wad,

c)za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę bądź Zamawiającego z powodu okoliczności,
za które odpowiada Wykonawca w wysokości 20 % wynagrodzenia umownego brutto.
XI. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA DO TREŚCI ZAWIERANEJ
UMOWY
1. Jeżeli Zamawiający dokona wyboru oferty, umowa w sprawie realizacji zamówienia
publicznego zostanie zawarta z Wykonawcą, który spełnia wszystkie postanowienia i
wymagania , oraz którego oferta okaże się najkorzystniejsza.
2. Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zostanie zawarta z uwzględnieniem
danych zawartych w ofercie Wykonawcy.
3. Zamawiający nie przewiduje możliwości prowadzenia rozliczeń w walutach obcych.
Rozliczenia pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym będą dokonywane w złotych polskich
(PLN).
XII . Unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny
oraz :
1. do przeprowadzenia negocjacji z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę.
2..Nie zostanie złożona żadna oferta
3.Cena złożonej oferty przewyższy kwotę ,którą zamawiający może przeznaczyć na
sfinansowanie zadania
4.Zamawiający stwierdzi zaistnienie innych okoliczności, których nie można było
przewidzieć wcześniej a której zaistnienie spowoduje niemożność zawarcia
prawidłowej umowy.

Załącznik nr 1

Gmina Poraj
42-360 Poraj
ul. Jasna 21
FORMULARZ OFERTY

.Adaptacja pomieszczeń w Samorządowym Publicznym Przedszkolu Leśne Skrzaty
w Poraju w ramach projektu: „Radosne dzieci w żłobku w Gminie Poraj” .

Nazwa i adres WYKONAWCY :
............................................................................................................................
............................................................................................................................
NIP ............................................................................................................... .......
REGON ...............................................................................................................
Adres, na który Zamawiający powinien przesyłać ewentualną korespondencję:
............................................................................................................................
Osoba wyznaczona do kontaktów z Zamawiającym:
............................................................................................................................
numer telefonu: (**)..............................................................................................
numer faksu: (**).................................................................................................
e-mail

..........................................................................................................

Nawiązując do zaproszenia do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
o szacunkowej wartości zamówienia nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości
kwoty 30 000 euro składam niniejszą ofertę.
Wykonawca oferuje wykonanie przedmiotu zamówienia:
w cenie brutto …………………………..................................................................
s łownie:............................................................................................................

w tym netto ……………………. + ……… % VAT.
Wykonawca udziela gwarancji: 36 miesiący od dnia odbioru końcowego zadania.

1. Wykonawca zapoznał się zaproszeniem do złożenia oferty oraz uzyskał konieczne
informacje do przygotowania oferty; zobowiązuje się spełnić wymienione
w ww. dokumentach wymagania i żądania Zamawiającego.
2. Wykonawca jest związany niniejszą ofertą przez okres 30 dni.
3. Oświadczam, że Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej
działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
4. Oświadczam, że Wykonawca dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz
osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj.: jedną osobą na stanowisko
kierownika budowy, posiadającą uprawnienia do pełnienia funkcji technicznych
w budownictwie, tj. do kierowania robotami budowlanymi w rozumieniu
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie oraz posiadającą co najmniej
3 letnie doświadczenie zawodowe w kierowaniu robotami budowlanymi jako kierownik
budowy/robót.
5. Oświadczam, że Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej
zapewniającej wykonanie zamówienia.
6. Wykonawca oświadcza, że zaoferowana cena zawiera wszelkie koszty związane
z realizacją zamówienia oraz, że została ustalona z uwzględnieniem wszelkich
warunków określonych w zaproszeniu, jak również z uwzględnieniem innych kosztów
nie ujętych w zaproszeniu, a które są konieczne do należytego, zgodnego z przepisami
wykonania przedmiotu zamówienia.
7. Oświadczam, że Wykonawca zobowiązuje się zrealizować zamówienie w terminie
wskazanym w zaproszeniu, tj. do 25.08.2016 r od dnia podpisania umowy.
Załącznikami do niniejszej oferty są:
………………………………………………..
………………………………………………..
………………………………………………...
....................................., dnia ...........................................
...............................................................................
(podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 2.

Oświadczenie Wykonawcy
spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
.Adaptacja pomieszczeń w Samorządowym Publicznym Przedszkolu Leśne Skrzaty
w Poraju w ramach projektu: „Radosne dzieci w żłobku w Gminie Poraj” .
Adres Wykonawcy :

oświadczam że Wykonawca którego reprezentuję spełnia warunki udziału określone w art.
22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych tekst jednolity( Dz. U. z 2015 , poz. 2164 .)
dotyczące:
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy prawne nakładają obowiązek ich posiadania,
2) posiadania wiedzy i doświadczenia,
3)dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia,
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej

......................................, dnia ...........................................

.................................................................................
(podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 3

Oświadczenie Wykonawcy
o braku podstaw do wykluczenia z postępowania
.Adaptacja pomieszczeń w Samorządowym Publicznym Przedszkolu Leśne Skrzaty
w Poraju w ramach projektu: „Radosne dzieci w żłobku w Gminie Poraj” .

Adres Wykonawcy :

oświadczam
że w stosunku do Wykonawcy, którego reprezentuję , brak jest podstaw do wykluczenia
z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust.1 ustawy Prawo
zamówień publicznych(t. jedn. Dz. U. z 2015 poz.2164. ).

......................................, dnia ...........................................

.................................................................................
(podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 4
Zamawiający: Gmina Poraj

OŚWIADCZENIE, ŻE OSOBY, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYŁY W WYKONYWANIU
ZAMÓWIENIA POSIADAJĄ WYMAGANE UPRAWNIENIA

Ja (My), niżej podpisany (ni) ………………………………………………………………………………….
działając w imieniu i na rzecz:
............................................................................................................................. ...............
.................................................................................................................. ..........................
(pełna nazwa Wykonawcy, siedziba, adres Wykonawcy)

nawiązując do zaproszenia do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
o szacunkowej wartości zamówienia nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości
kwoty 30 000 euro na zadanie: .Adaptacja pomieszczeń w Samorządowym Publicznym

Przedszkolu Leśne Skrzaty w Poraju w ramach projektu: „Radosne dzieci w żłobku w
Gminie Poraj” .

oświadczam(my), że osoby, które będą uczestniczyły w wykonywaniu zamówienia posiadają
wymagane uprawnienia oraz co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe w kierowaniu
robotami budowlanymi w inwestycjach obejmujących wskazany zakres.

......................................, dnia ...........................................

....................................................................................
(podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 5
Zamawiający: Gmina Poraj
WYKAZ OSÓB, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA
Ja (My), niżej podpisany (ni) ………………………………………………………………………………….
działając w imieniu i na rzecz:
............................................................................................................................................
............................................................................................................................. ...............
(pełna nazwa Wykonawcy, siedziba, adres Wykonawcy)

nawiązując do zaproszenia do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
o szacunkowej wartości zamówienia nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości
kwoty 30 000 euro na zadanie: .Adaptacja pomieszczeń w Samorządowym Publicznym

Przedszkolu Leśne Skrzaty w Poraju w ramach projektu: „Radosne dzieci w żłobku w
Gminie Poraj” .
oświadczam(y), że Wykonawca dysponuje następującymi osobami do wykonania niniejszego
zamówienia:
Lp.

Imię i nazwisko

Kwalifikacje zawodowe
(numer i data wydania
uprawnień) oraz
funkcja pełniona przy
realizacji zamówienia

Doświadczenie zawodowe
(wskazać nazwę inwestora, nazwę
zadania, miesiąc i rok rozpoczęcia
i zakończenia zadania)

Informacja
o podstawie
dysponowania osobą
przez Wykonawcę

Niniejsze oświadczenie potwierdza ww. okoliczności na dzień składania ofert.

......................................, dnia ...........................................

.................................................................................
(podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy)

