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Raport z publikacji zapytania ofertowego nr 41/08/03/2019 na Portalu Ogłoszeń

ARiMR

https://portalogloszen.arimr.gov.pl/

Dane podstawowe

Data i godzina publikacji ogłoszenia: 08.03.2019 11:27:16

Data i godzina wygenerowania raportu: 08.03.2019 11:27:46

Status: Opublikowane

Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Działanie: /

Nabór:

Koniec terminu składania ofert: 25.03.2019

Termin realizacji zamówienia: 31.05.2019

Rodzaj planowanej inwestycji:

Branża:

Lokalizacja planowanej inwestycji

1. POLSKA, Województwo OPOLSKIE, Powiat opolski,Gmina Popielów (gmina wiejska)

Dane dodatkowe

Opis przedmiotu

zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane związane z

wykonaniem zadania pn. Budowa boiska do siatkówki plażowej nad

zbiornikiem wodnym w Nowych Siołkowicach

Projekt realizowany w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji

w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w

ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy

LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-

2020.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

1) Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:

a) budowę boiska do siatkówki plażowej wymiarach 33 x 34 m (2 pola do
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gry w siatkówkę + strefa buforowa o nawierzchni piaskowej)

b) dostawę i montaż:

 kompletnych słupków do siatkówki plażowej wraz z osłonami,

 siatki do siatkówki plażowej,

 taśmy wyznaczającej pole gry do siatkówki (komplet)

 stanowiska sędziowskiego do siatkówki plażowej

3. Szczegółowo zakres robót oraz parametry techniczne przedmiotu

zamówienia określono w załącznikach do ogłoszenia.

Kryteria Nazwa kryterium: Cena, waga: 100

Opis sposobu

przyznania punktacji

1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które nie podlegają

odrzuceniu;

2. Przy wyborze ofert Zamawiający będzie się kierował następującym

kryterium:

1) Cena (C) – 100 %

3. Ocena oferty (O) – znaczenie 100 pkt

Punkty będą przyznawane wg. następujących zasad: 1 % = 1 pkt.

4. Maksymalna liczba punktów, jaką może uzyskać Wykonawca wynosi –

100 punktów.

5. Punkty przyznawane za podane kryterium będą liczone według

następujących wzorów:

1) C = CN / COB x 100 % x 100

gdzie:

C – liczba punktów uzyskanych przez daną ofertę w kryterium „Cena”

CN – najniższa zaoferowana cena brutto, spośród ważnych ofert

COB – cena brutto zaoferowana w ofercie badanej

6. Cena ma wpływ na punktację badanej oferty oraz jej  ewentualny wybór

jako oferty najkorzystniejszej. Wykonawca nie może, w trakcie badania i oceny

ofert przez Zamawiającego, dokonać zmiany, poprawy lub uzupełnienia ww.

elementu oferty w sposób, który mógłby wpłynąć na punktację, gdyż

naruszałoby to zasady równego traktowania Wykonawców, uczciwej

konkurencji oraz przejrzystości postępowania.

7. Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę.
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Warunki udziału w

postępowaniu

Zdolności techniczne i zawodowe

1) Wykonawca wykaże, że wykonał roboty budowlane w zakresie

niezbędnym do wykazania spełnienia wiedzy i doświadczenia w okresie

ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert:

a) co najmniej jedno zadanie polegające na zagospodarowaniu terenu na

kwotę min. 65 000,00 zł brutto (słownie: sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych).

Potwierdzenie wykonywania ww. robót budowlanych należy wykazać w

dołączonym do zapytania ofertowego „wykazie robót” stanowiącym załącznik

nr 2.

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia

mogą wykazać, że łącznie spełniają powyższy warunek.

Ocena spełniania przez Wykonawców wymaganych warunków będzie oparta

na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie informacji zawartych w

załączonych do oferty oświadczeniach i dokumentach.
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Warunki wykluczenia 1. Oferta podlega odrzuceniu w przypadku, gdy:

1) jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego,

2) została złożona przez podmiot:

a) niespełniający warunków udziału w postępowaniu określonych w

przedmiotowym zapytaniu ofertowym

b) powiązany osobowo lub kapitałowo* z Zamawiającym lub osobami

upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w jego imieniu, lub osobami

wykonującymi w jego imieniu czynności związane z przygotowaniem i

przeprowadzeniem postępowania w sprawie wyboru wykonawcy,

3) została złożona po terminie składania ofert;

* Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania

między Zamawiającym, lub osobami upoważnionymi do zaciągania

zobowiązań w jego imieniu, lub osobami wykonującymi w jego imieniu

czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowania w

sprawie wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające na:

 uczestniczeniu jako wspólnik w spółce cywilnej lub osobowej;

 posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji spółki kapitałowej;

 pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego,

prokurenta lub pełnomocnika;

 pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub

powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub

powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku

przysposobienia, opieki lub kurateli;

 pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub

faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności

tych osób.

2. Oferta dodatkowa podlega odrzuceniu w przypadku, gdy:

1) zawiera cenę wyższą niż w złożonej ofercie

2) została złożona po terminie składania ofert dodatkowych określonym

przez Zamawiającego w wezwaniu do złożenia tych ofert;
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Dodatkowe

informacje

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych

3. Oferta musi być stworzona na formularzu ofertowym stanowiącym

Załącznik nr 1 do zapytania.

4. Oferta powinna być:

1) opatrzona pieczątką firmową,

2) posiadać datę sporządzenia,

3) zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, adres e-mail,

numer NIP,

4) zawierać cenę oferty brutto za realizację całego przedmiotu

zamówienia, która stanowić będzie wynagrodzenie ryczałtowe,

5) podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy, zgodnie

z formą reprezentacji  oferenta określoną w rejestrze handlowym lub innym

dokumencie właściwym dla formy organizacji firmy oferenta

6) zawierać wymagane załączniki;

WYMAGANE DOKUMENTY

1. Formularz ofertowy

2. Wykaz wykonywanych robót

3. Pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy)

4. Kosztorys ofertowy

DODATKOWE INFORMACJE

1. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających

polegających na powtórzeniu podobnych usług.

2. Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić

treść zapytania ofertowego.

3. Dodatkowe informacje udzielane są w Urzędzie Gminy Popielów, ul.

Opolska 13, 46-090 Popielów, pokój nr 12 lub pod nr tel. 77 4275 851 –

Mateusz Macioszek, 77 4275 852 – Beata Kupczyk, 77 4275 856 – Tomasz

Jonek;

ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA

1. Wszelkie istotne dla stron postanowienia zawiera wzór umowy

stanowiący Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.

2. Strony dopuszczają możliwość dokonywania zmian treści umowy

zgodnie z zapisami § 7 projektu umowy ( Załącznik nr 3 do zapytania

ofertowego).

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia oraz zakończenia

postępowania bez wyboru żadnej ofert.

ZAŁĄCZNIKI

1. Wzór formularza ofertowego

2. Wykaz wykonywanych robót
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3. Projekty umowy

4. Przedmiar robót

5. Dokumentacja projektowa

6. Zapytanie ofertowe

Załączniki     Zapytanie ofertowe.pdf

    Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy.doc

    Załącznik nr 2 - Wykaz wykonanych robót.doc

    Załącznik nr 3 - Projekt umowy.pdf

    Załącznik nr 4 - Przedmiar robót.zip

    Załącznik nr 5 - Dokumentacja projektowa.zip

Miejsce składania ofert

Województwo: OPOLSKIE

Powiat: opolski

Gmina: Popielów (gmina wiejska)

Miejscowość: Popielów

Kod pocztowy: 46-090

Ulica: Opolska

Nr domu: 13

Nr lokalu:

Email: kancelaria@popielow.pl

Numer FAX:

Nazwa firmy/osoba kontaktowa: Gmina Popielów

Dane Zamawiającego

Imię:

Nazwisko:

Firma: Gmina Popielów

Email: kancelaria@popielow.pl

Numer telefonu: 77427822

Historia ogłoszenia
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Id ogłoszenia Data edycji Status Zakres zmian

41/08/03/2019
08.03.2019

11:27:16

Opublikowano

ogłoszenie
Brak zmian

41/08/03/2019
08.03.2019

11:11:47

Utworzono

ogłoszenie
Brak zmian


