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ZAPYTANIE OFERTOWE
Nr 3 80/14 Wójta Gminy Lasowice Wielkie z dria 1 5 kwietnia 20 14
w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień o wartości nie przekraczającej
kwoty wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro nętto

na podstawi e Zarządzsnia

a

roboty budowlane polegające na:

\Mzbogaeenie infrastruktury rekreacyjnej popnez budowę oświetlenia stawu

w miejscowości Jasienie

NAZltrA I AI}RE§ ZAMAWIAJĄCEGO
Gmina Lasowice Wielkie
46-28ż Lasowice Wielkie 99A, woj. opolskie,
tel. (77)

L

4!7

5470, faks (77) 4I7 54 gI.

PRZaDMIOT ZAMÓWIENIA

1.

Określenieprzedmiotu zamówienia otazwielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest:
Budowa elektroenergetycznej sieci nN 0,23 kV.
wykonać:
elektroenergeĘczną linię kablową typu

'W

ramach robót budowlanych

YAKXs

naleĘ

4x35 mm2

punkty oświetleniafypu CC40l6aB waz z oprawami typu

KAZU LED

Przedmiot zamówienia naleĘ wykonac zgodnie z dokumentacją projektową i zgłoszeniem
budowlanym, Wykonawca w celu wykonania przedmiotu umowy zobowiązany jest do
posiadania kierownika budowy.

Szczegółowy opis przedmiofu zamówięnia znajduje się w dokumentacji pĄektowej,
stanowiącej załącznik Nr 3 do niniejszego zapytańa. Oryginały dokumentacji projektowej
znajdują się w siedzibie Zamawiającego (pok. Nr 19, I piętro).

'Wykonawca w ramach realizacji przedmiofu zamówienia zobowiązany jest do:

w
a) wykonania pełnej obsługi geodezyjnej araz sporządzenia i zatwierdzenia
powiatowym ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i kartograficznej map
w
powykonawczych z inwentaryzacji geodezyjnej, które przekaze Zamawiającemu

b)

c)

terminie do 30 dni od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego,
projękty organizacji
organizacji placu budowy izap\eczabudowy (przejazAy,objazdy,
ruchu w pasie
ruchą oanakowania dróg, zajęciapasa drogowego, projekĘ organizacji
drogowym oraz inne niezbędne projekry wykonawcze),
wykonawcy za
Ńezpie czeńabudowy, Ńezpieczenie od odpowiedzialności cywrlnej

szkodyvlyrządzoneosobomtrzecim,dozórmieniaiinne,
wydanych
d) wykonania wszelkich prac wynikających z warunków, zezwoleń, decyzji,
w nvią4ku z rca|izaqą inwes§cj i,
pomiary i
e) wszelkie inne prace, niezbędne badania (1Ńoratoryjne), sprawdzeńą
przekazania do
odbiory instalacji, wymagane dla przedmiotu zamówienia w celu
uźl,tkowania.
na siebie
wykonawca realizujący zamówienie pŃliczne, zŃowiązany będzie wryjąó
z dnia 14 grudnia
obowiązki wytwórcy odpadów w rozumieniu przepisów ustawy
2012 t. o odpadach (tj. Dz.U, z2a18 poz,992 ze zm,),

fl

w
g) dysponowania kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia budowlane
zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych
kierownikabudowy
elektroenergetycznych upowazniające do sprawowania funkcji

specjalności ństalacyjnej

w

i

z projektem stanowiącym
ZamawiĄący podpisze umowę z wybranym Wykonawcą zgodnie
załącztltkNr 2 do ząytańa ofertowe go,

realŁacji przedmiotu
Na lilykonawcy §poczywa obowiązeĘ aby zapoznał się z miejscem
wszelkie informacje, które mogą być potrzebne do
zamówienia,

a także zdobył

prrygotowania oferty.

il.

TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA
30,06,2020
Wykonawc a neaiizuje ptzedmiot umowy w tęrminię do
krótszy okres rcŃizacji zamówienia),

r, (dopuszcza

się

dniu zgłoszenia gotowości do obioru Wykonawca przekńe Zamawiającemu
I
potwierdzenie ńożęńa w powiatowym Ośrodku Dokumentacji GeodezYjnej
A następnie
Kartograficznej map powykonawczych z inwentaryzacji geodezyjnej,
wykonawca
terminie do 30 dni od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego

W

.

przekażeZarrtańającemumapypowykonawczezinwentaryzacjigeode,yjnej,

III. PROCEDURA
1.

żOa4 r, Prawo
Tryb udzielania zamówienia: art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia
ofęrtowe poniżej 30
zamówień publiczrrych (tj.Dz. U. zża19 r. poz. 1843), zapfianie
ff 380/14 Wójta
000 euro zgodnie z regulaminem wprowadzonym z.Jrządzeńęm
Gminy Lasowice Wielkie z dnia 15 kwietnia żal4r,

ż. Kryteria oceny i wyboru ofert: cena- 100%

IV. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT.
składania ofert: pisemne oferty na\eży złożyó w zamkniętej, nieprzejrzystej
kopercie/opakowaniu w nieprzekracza\nym terminie do 05.05.2020 r. do godziny
10:00, miejsce: IJrząd Gminy Lasowice Wielkie, 46-28ż Lasowice Wielkie 99A,
Sekretariat pok. 1 I piętro,

1. Termin

zaadresowanej w następuj ący sposób

:

IJrząd Gminy Lasowice Wielkie
46-282 Lasowice Wielkie 99A

Wzbogacenie infrastruktury rekreacyjn ej poprzez budowę oświetlenia stawu
w miejscowości Jasienie
nie otwierać przed 05.05.2020 r. godz.10:00
Podać należy nazwę i adres oferenta.
Godziny pracy Urzędu: Pon, Wt, Czvł - 7.30 do 15.30.

_1,

Śr

-

7.30 do 16.30

Pt-7.30 do

2.

V.

14.30

Kontakt: Sara Marczak, tel. 11 4I] 54 86,

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY:

ofertę należy sporządzić na formularzu ofertowym według takiego samego schematu jak

załączniknr 1 do zapytaniaofertowego. Do formularuaofęrtowego WykonawcazobowiązanY
j est dostarc zy c kosztotys ofertowy.

VI. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, KTORE ZOSTANĄ PODĘTE PO
WYBORZE OFERTY A PRZED PODPISANIEM UMOWY
Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłożry najkorzystniejszą
ofertę z punktu widzenia kryteriów przyjętychw niniejszym zapyĄaniu ofeńowYm.
ż. o miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi Wykonawcę, którY
złożyłnajkorzystniejsząofertę odrębnym pismem bądź telefonicznie,
3. Istotne postanowienia umowy za,wieta zŃączony wzór umowy - załącznik rtr 2.

1.

Zalączlliki,.
l. Forrnularz ofertowy
]. lstotIle postanowienia ulnowy.
3. Dokurr-relrtacja projektowa

