ZAPROSZENIE Nr 96/2016
do złożenia oferty na zamówienie o wartości poniżej 30.000 euro
Gmina Bałtów - Urząd Gminy w Bałtowie zaprasza do złożenia oferty na Budowę wewnętrznej
instalacji wodociągowej w budynku USŁUGOWO-MIESZKALNYM (OŚRODEK
ZDROWIA)
 Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest Budowa wewnętrznej instalacji wodociągowej w budynku
USŁUGOWO-MIESZKALNYM (OŚRODEK ZDROWIA) zgodnie z projektem budowlanym
oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiącymi załączniki do
niniejszego zaproszenia.
Wymagania:
1.Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej obiektu i jego otoczenia.
2.Roboty prowadzone będą w czynnym obiekcie, dlatego wszystkie prace należy wykonywać tak,
aby w miarę możliwości nie zakłócać funkcjonowania obiektu, przy jednoczesnym zachowaniu
szczególnej ostrożności przy organizacji placu budowy jak i w trakcie wykonywania prac.
Wykonawca zorganizuje teren robót tak, by pomieszczenia zabezpieczyć przed uciążliwymi
czynnikami wynikłymi z prowadzonych robót oraz zminimalizować rozprzestrzenianie się
zanieczyszczeń i skutecznie zabezpieczyć rejon robót przed zakurzeniem i zabrudzeniem obiektu.
3.Wykonanie najbardziej uciążliwych czynności należy dostosować do funkcjonowania budynku
w uzgodnieniu z osobami zarządzającymi budynkiem.

 Nazwy/kody określone dla przedmiotu zamówienia we Wspólnym Słowniku Zamówień:

Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
- 45 343000-3 Roboty instalacyjne przeciwpożarowe
- 45 330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne
 Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:
 jej treść nie odpowiada treści niniejszego

zaproszenia (minimalnym wymaganiom

technicznym),
jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji,
 zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,
 zawiera błędy w obliczeniu ceny.


 Termin związania ofertą:

 bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert,
 wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.
 Wymagany czas wykonania zamówienia: 31.01.2017 rok.
 Kryterium oceny ofert:

Zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie do szczegółowego rozpatrywania,
jeżeli:
 oferta została złożona w określonym przez zamawiającego terminie,
 wykonawca przedstawił ofertę zgodną co do treści z wymaganiami zamawiającego.

Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie jedynego kryterium – cena 100%.
 Miejsca i terminy:

Oferty z ceną netto i brutto złożone na formularzu ofertowym Wykonawcy stanowiącym Załącznik
Nr 1 do niniejszego zaproszenia należy złożyć do Urzędu Gminy w Bałtowie do dnia 15.12.2016r.
do godz. 15.00 w siedzibie Urzędu Gminy w Bałtowie, Bałtów 32/1, 27- 423, pokój nr 14
(sekretariat).
Zamawiający dopuszcza możliwość przesłania oferty faksem na nr faks (41) 264 13 03.
Zamawiający ustala wynagrodzenie ryczałtowe.
Szczegółowych informacji dotyczących zamówienia udziela Robert Żuchowski, tel. (41) 264 10 08.
Dane w/s zamówienia oraz załącznik do niniejszego zaproszenia dostępne są na stronie
internetowej: www.gminabaltow.pl (link: zamówienia publiczne).
Bałtów, dnia 30.11.2016r.

Wójt Gminy Bałtów
/-/ Andrzej Jabłoński

