Gminny System Wodociągów i Kanalizacji „Kamienica”
Spółka z o.o. z siedzibą w Starej Kamienicy 149a

Stara Kamienica 19.03.2018 r.
Nr sprawy: ZO/9/2018

ZAPYTANIE OFERTOWE
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 3 000 EURO
I.

Zamawiający:
Gminny System Wodociągó w i Kanalizacji "Kamienica" Sp. z o.o.
Stara Kamienica 149A
58-512 Stara Kamienica
NIP: 611-271-79-18
REGON: 021550827

II.

Przedmiot zamówienia:
Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza przyłączy wykonanych w ramach zadania "Budowa podłączeń
budynków do zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stara Kamienica"

III.

Opis przedmiotu zamówienia:
1) Przedmiotem zamó wienia jest wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej 25 przyłączy
kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowoś ci Stara Kamienica - Gmina Stara Kamienica.
2) Przedmiot zamó wienia obejmuje wykonanie usług geodezyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami
i zasadami.
3) Dokumentację geodezyjną powykonawczą należ y wykonać i przedłoż yć Zamawiającemu w wersji
papierowej w 3 egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej – pliki *dwg lub *dxf na noś niku CD/DVD.
Do inwentaryzacji należ y dołączyć szkice polowe z pomiaru terenowego w wersji papierowej. Mapy
z inwentaryzacji winny być opatrzone klauzulą Starostwa Powiatowego w Jeleniej Gó rze Wydział Geodezji,
Kartografii i Gospodarki Nieruchomoś ciami o przyjęciu dokumentó w do pań stwowego zasobu
geodezyjnego i kartograficznego.
4) Sumaryczna długoś ć planowanych przyłączy kanalizacji sanitarnej wynosi ok. 507,50 m, w tym:
a) kanały z rur PVC o ś rednicy 160 mm,
b) kanały z rur PVC o ś rednicy 200 mm,
c) 34 szt. studzienek kanalizacyjnych rewizyjnych DN425 PVC,
d) Studnia z kręgó w betonowych DN1200

IV.

Termin i miejsce realizacji zamówienia:
Termin rozpoczęcia: od dnia 16.04.2018r.
Termin zakoń czenia: do dnia 31.08.2018r.

V.

Kryterium oceny ofert:
Zamawiający dokona oceny waż nych ofert na podstawie następujących kryterió w:


cena: 100%
Iloś ć pkt. = ( najniż sza zaoferowana cena / cena oferty badanej ) x 100 pkt.

Cena oferty musi zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem kompletnego zamó wienia.
VI.

Wymagania jakie powinni spełniać Wykonawcy zamówienia w zakresie dokumentów i oświadczeń:
Posiadają niezbędną wiedzę i doś wiadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do
wykonania zamó wienia.

VI.

Sposób przygotowania oferty:
Ofertę należ y sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej z wykorzystaniem załącznika nr 1 (formularz
ofertowy), ręcznie, na maszynie, komputerze, nieś cieralnym atramencie, umieś cić w zabezpieczonej przed
otwarciem kopercie i opisanej w następujący sposó b: nazwa i adres Wykonawcy, z adnotacją "Zapytanie
ofertowe do sprawy nr ZO/9/2018 do postępowania o udzielenie zamó wienia publicznego na zadanie pn.:
"Budowa podłączeń budynków do zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stara Kamienica –
geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza" - nie otwierać przed 30.03.2018r. godz. 11:00

VII.

Miejsce i termin złożenia ofert wraz z niezbędnymi załącznikami:

Do dnia 30.03.2018r. godz. 11:00 w siedzibie GSWiK "Kamienica" Sp. z o.o. - pokó j nr 7, lub przesłać w formie
elektronicznej na adres srodowisko@gswik-kamienica.pl Na powyż szy adres należ y przesłać podpisany
i wypełniony formularz ofertowy wraz z załącznikami. Oferta powinna być zapisana w formacie PDF
z widocznym podpisem i pieczęcią osoby uprawnionej do jej złoż enia. Liczy się data wpływu oferty na skrzynkę
Zamawiającego, a nie data i godzina wysłania wiadomoś ci elektronicznej przez Oferenta. Oferty, któ re wpłyną
po wskazanym wyż ej terminie nie będą rozpatrywane.
VIII. Otwarcie ofert:
Otwarcie ofert nastąpi na sesji niejawnej. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi
Oferentó w za poś rednictwem poczty, fax-em lub na podany adres e-mail oraz poprzez zamieszczenie stosownej
informacji na stronie internetowej, w tym samym miejscu co publikacja niniejszego zapytania ofertowego.
IX.

Informacje dotyczące procedury:
W przypadku, gdy najniż sza zaoferowana cena, będzie wyż sza niż kwota, jaką Zamawiający moż e przeznaczyć
na sfinansowanie zamó wienia, Zamawiający uprawniony będzie do przeprowadzenia dodatkowych negocjacji
cenowych z Oferentem, któ ry złoż ył ofertę z najniż szą ceną. Jeś li Oferent, któ ry złoż ył ofertę z najniż szą ceną

odmó wi udziału w negocjacjach, Zamawiający będzie uprawniony przystąpić do negocjacji cenowych
z innymi Oferentami (każ dorazowo o wyborze Oferenta zaproszonego do negocjacji zadecyduje wysokoś ć
zaoferowanej ceny). Jeś li ż aden z Oferentó w nie przystąpi do negocjacji, Zamawiający unieważ ni postępowanie.
X.

Dodatkowe informacje:
Gminny System Wodociągó w i Kanalizacji „Kamienica” Sp. z o.o.
Stara Kamienica 149a
58-512 Stara Kamienica
Tel. 75 75 14 516

XI.

Załączniki:
1) Załącznik nr 1 – Formularz Ofertowy
2) Załącznik nr 2 – Oś wiadczenie o spełnieniu warunkó w udziału w zapytaniu ofertowym
3) Załącznik nr 3 – Projekt budowlany - PZT
Prezes Zarządu
/-/ Boż ena Krausiewicz

