iditffi
*ffi.. l,-.
,,Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Lasorł,ice Wielkie" 26.04.20ż0 r.

GK.ż71.9.żOż0

ZAPYTANIE OFERTOWE
na podstawie Zarządzenia

Nr 380/14 Wójta Gminy Lasowice Wielkie z dnia

15 kwietnia 2014

w,sprawie wprowadzenia regulamirru udzielania zamówień cl wartościnie przekraczającej
kwoty wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro netto

roboĘ budow-lane polegające na:
Wykonaniu plenerorvego kącika kulturalnego w mi€jscowości Lasowice Wielkie

NAZWA I ADRES ZAMA\ilIAJĄCEGO
Gmina Lasowice Wielkie
46-282 Lasor.vice Wielkie 99A. woj. opolskie,
tel. (77)

4l7 54 70.

t-aks (77}

4|7 54 9i,

I. PRZEDMIOTZAMÓwrnxrł
1. Określenieprzedmiotu zamór,vieńa araz wielkościlub zakresu zamór.vienia: Przedmiotem
zamówienia jest:

1. Wykonanie

plenerowego kącika kuituralnego w ramach, którego powstaną dodatkowe
elenrenty małej architektury takie jak:

ławki - sń.4
tablice informacyjno - kultura7nę z informacjami o sołectwach Gminy Lasowice
Wielkie - szt.6 (Zamavłiający dostarczy wyłonionemu Wykonawcy treśĆ,która
zostanie zamieszczona na tablicach)

ż, Zakres zamówienia

obejmuje również nasadzenia na terenie skweru przed Urzęderł
Gminy Lasowice Wielkie.'W ramach zadaniaprzelviduje się:

wykonanie nasadzeń drzew liściastych fbrm piennych. zlokalizowanych na
r.vysokości elewacji budynku pozbarł,ionej okien. ujmujących lv lamy obszar
skweru,

wykonanie nasadzeń średniego i niskiego piętra zieleni w postaci krzewów, bylin
ozdobnych, w tym odmian kwitnących i barwnych oraz taw ozdobnych,
odtworzenie i uzupełnienie istniejących trawników dywanowych.

Przedmiot zamówienia mleĘ wykonać zgodnie z dokumentacją projektową i pozwoleniem
na budowę. Wykonawca w cęlu wykonania przedmiotu umowy zobowiązany jest do
posiadania kierownika budowy.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w dokumentacji projektowej,
starrowiącej załączrlńk Nr 3 do niniejszego zapytańa. OryginĄ dokumentacji projektowej
znajdują się w siedzibie Zamawiającego (pok.,Nr 19, I piętro).

Wykonawca w ramach rcalizacjiprzedmiotu zamówienia zobowiązany jest do:

a) wykonania pełnej obsługi geodezyjnej otaz spotądzeńa i zaaiterdzeńa w
Powiatowlm Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kańograficmej map
powykonawcrych z inwentaryzacji geodezyjnej, które przekaże Zamawiającemu w
terminie do 30 dni od dnia podpisania protokofu odbioru końcowego,
b) organizacji placubudowy izapleczabudowy (przejazdy, objazdy, projekty organizacji
ruchu, oznakowania dróg, Ąęciapasa drogowego, projekty organizacji ruchu w pasie
drogowl,rn oraą inne niezbędne projekty wykonawcze),
c) ubezpiec,z§ńa budowy, ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej wykonawcy za
szkody wyrządzone osobom trzecim, dozór mienia i inne,
d) wykonania wszelkich prac wynikających z warunków, zezwoleń, decyzji, wydanych
w zrłiązku z r ealtzacją inwesĘcj i,
e) wszelkie inne prace, niezbędne badania (laboratoryjne), sprawdzenia, pomiary i
odbiory instalacji, wymagane dla przedmiotu zamówienia w celu przekazania do
uzytkowania,
Wykonawcarealizujący zamówienie publiczre, zobowiązany będzie przyjąć na siebie
obowiązki wytwórcy odpadów w rozumieniu przepisów ustawy z dńa 14 grudnia
ż012 r. o odpadach (tj. Dz.U. z201,8 paz.992 ze zm.).
g) dysponowania kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia budowlane w
specjalności instalacyjnej w zakręsie sieci, instalacji lrządzeń elektrycznych i
elektroenergetycznych upowazniające do sprawowania fimkcji kierownika budowy

0

i

Zamawiający podpisze umowę z wybranym Wykonawcą zgodnie z projektem stanowiącpn
zŃącantk Nr 2 do zapytańa ofertowe go.

Na Wykonawcy §poczywa obowiązeĘ aby zapoznał się z miejscem realizacji przedmiotu
zamówienia, a także zdobył wszelkie informacje, które mogą być potrzebne do
przygotowania oferty.

II. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIEIYIA
Wykonawca nealianje przedmiot umowy w terminie do 30.0ó.2020 r. (dopuszcza się
krótszy okres realizacj i zamówienia).

W dniu

zg],oszenia gotowości do obioru Wykonawc

a

przekaże Zatmańającemu
Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i

potwierdzenie zŁożenia w
Kartograficmej map powykonawczych z inwentaryzacji geodezyjnej. A nastęPnie
terminie do 30 dni od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego Wykonawca
przekeizeZamawiającemumapypowykonawczezin,wentatyzacjigeodezyjnej.

III. PROCEDURA
zamówienia: art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zalnówieipublicznyc h (t j, Dz. tJ . z ż0 19 r. poz. 1 843 ), zapytartie ofertowe poniżej 3 0
000 euro zgodnie z regulaminem wprowadzonym zarządzeniem n-r 380114 WÓjta
Gminy Lasowice Wielkie z dnia 15 kwietnia 2074 r.

1. Tryb udzie|aria

2.

Kryteria oceny i wyboru ofert: cena

-

I00%

IV. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT.
składania ofert: pisemne oferty należy złożyćw zamkniętej, nieprzejrzystej
kopercie/opakowaniu w nieprzekraczalnym terminie do 06.05.2020 r. do godzinY
12:00, miejsce: |Jrząd Gminy Lasowice Wielkie, 46-282 Lasowice Wielkie 99A,

1. Termin

Sekretariat poĘ 1 I piętro,
zaadresowanej w następuj ący sposób

:

|Jruąd Gminy Lasowicę Więlkie
46-282 Lasowice Wielkie

99A

Wzbogacenie infrastruktury rekrearyjn ej poprzez budowę oŚwietlenia stawu
w miejscowości Jasienie
nie otwierać przed 06.05.2020 r. godz. 12:00
Podać należy nazwę i adres oferenta,
Godziny pracy Urzędu: Pon, Wt, Czw - 7.30 do 15.30,

2.

V.

Śr

-

7.30 do 16.30

Pt

-

7.30 do 14.30

Kontakt: Sara Marczak, tel, 77 4I7 54 86.

SPOSOB PRZYGOTOWANIA OFERTY:

ofeńę należy sporządztć na formularzu ofertowym według takiego samego schematu jak

załączniknr 1 do zapfiariaofeńowego. Do formularzaofertowego WykonawcazobowiązarlY
j est dostarc zy ć kosztorys ofertowy.

VI. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, KTÓRE ZOSTANĄ PODĘTE PO
WYBORZE OFERTY A PRZED PODPISANIEM UMOWY

1.

2.

Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, ktory przedłoży najkorzystniejszą
ofertę z punktu widzenia kryteriów przyjętych w niniejszym zapytartiu ofeńowym.
O miejscu i terminie podpisania umowy ZamawiĄący powiadomi Wykonawcę, który
zło ż5t naj korzy stni ej szą o fertę o drębnym p i sm em b ądźtelef onicznie.
Istotne postanowienia umowy zawięra zaŁączony wzór umowy - zńącznik w 2,

WOJT GM
Zalącztttki:
l. Formularz ofertowy
2. ]stotne postanowienia umowy.
3. Dokumentacja projektowa

