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Lasowice Wielkie, Q.a6.20ża r,

GK.271.16.2a20

ZAPYTANIE OFERTOWE
na podstawie Zarządzenia Nr 380i 14 Wójta Gminy Lasowice 'Wielkie

z dnia

1

5 kwietnia 2014

w sprawię wprowadzenia regulaminu udzielania zamóu,ień o w,artości nie przekraczającej
kwoty wyrazonej r,v złotych równor,vaftości 30 000 euro netto

roboĘ budowlane polegające na:
Wykonaniu podestu

pr*z"v

tludynku remĘ OSP Laskorvice

NAZWA I ADRES ZAMA\ilIAJĄCEGO
Gmina Lasowice Wielkie
46-282 Lasowice Wielkie 99A. woj. opolskie,

tel. (77) 4I7 54 70, lbks (77) 4I7 54 91.

I. PRZEDMIOTZAMOWIENIA
1.

Określenieprzedmiotu zarnówięnia aTM wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia j est:

Wykonanie drewnianego podestu przy budynku remizy OSP Laskowice, pod wiatą. Podest
mocowany do bloczków betonowyclr postawiorrych na istniejącyrn utwardzeniu z kostki
betonowej. Podest o r.łysokości32 cm, o wymiarach szer. 6,45 x gł, 4.15 cm. I)o podestu
dołączono schoelki.
Przedmiot zamówienia należy rvykonać zgodnie z dokumentacją projektową.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się \Ąr dokumentacji projektowej,
stanowiącej zŃącznik Nr 3 do niniejszego zapytania. Oryginały dokumentacji projektowej
znajdują się w siedzibię Zamawiającego (pok. Nr 19. I piętro),
\ilykonawca rv ramach realizacji przedmiotu zamówieniazabowlązany jest do:
a) organizacji placu budor,ł1, i zaplecza budowy (przejazdy. objazdy, projekty organizacji
ruchu. oznakowania dróg, zajęcia pasa drogowego, projekty organizacji ruchu w pasie
drogowynr oraz inne niezbędne proj ekty wykonawcze),

,

b) ubezpieczeńabudowy, ubezpieczenie od odpowiedzialności cywrlnej wykonawcY za

szkody wyrządzone osobom trzecim, dozór mienia i inne,
c) wykonania wszelkich prac wynikających z warunków, zezwoleń, decyzji, wydanYch
w zwiąku z realizacją inweĘcj i,
d) wszelkie inne prace, niezbędne badania (1aboratoryjne), sprawdzenią pomiarY i
odbiory instalacji, wymagane dla przedmiotu zamówienia w celu przekazania do
uZytkowania.

e) Wykonawcarca|izĄący zamówienie publicme,zobońęany będzie vzyjąÓ na siebie
obowiązki wytwórcy odpadów w rozumieniu przepisów ustawy z dńa 14 grudnia
żaI2l, o odpadach (tj. Dz.U. z2018 paz.99ż zezm.).
Zamavnający podpisze umowę z wybranym Wykonawcą zgodnie z projektem stanowiącYm
zńącnikNr 2 do zapytania ofertowego-

Na Wykonawcy §pocz}Tya obowiązeĘ aby zapoznał się z miejscem realizacji przedmiotu
zamówienia, a talrże zdobył wszelkie informacje, które mogą byĆ potlzebne do
przygotowania oferĘ.

n.

TERMIN REALIZACJI ZAMOWIENIA
Wykonawca zrea|iĄe przedmiot umowy w terminie do 30.09.2020 r. (dopuszcza się
krótszy okres realizacj i zamówienia).

III. PROCEDURA
4 pkt 8 ustawy z dnia ż9 styczńa 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (tj. Dz. IJ. z2019 r. poz. 1843 ze r-m.), zapytańe ofertowe
ponizej 30 000 euro zgodnie z regulaminem wprowadzonym zaruądzeniem nr 380114
Wójta Gminy Lasowice Wielkie zdńa 15 kńetnia żal4r.

1. Tryb udzielania zamówienia:

2.

art.

Kryteria oceny i wyboru ofert: cena

Iv. TERMIN

I

-

l00%

MIEJSCE SKŁADA}IIA OFERT.

sffiadania ofert: pisemne oferty nalezy ńaryć w zamkniętej, nieprzejrzystej
kopercielopakowaniu w nieprzekraczalnym tęrminie do 19.06.2020 r. do godzinY

1. Termin

10:00, miejsce: TJtąd Gminy Lasowice Wielkię, 46-ż82 Lasowice Wielkie 99A,
Sekretariat pok. 1 I piętro,
zaadresowanej w następujący sposób:

Urząd Gminy Lasowice Wielkie
46-282 Lasowice Wielkie

99A

W}konanie podestu pIzy budynku remĘ OSP Laskowice
nie otwierać pned 19.06.2020 r. godz. 10:00
Podać nńery nazwę i adres oferenta.

Godziny prac_y Urzędu: Pon. Wt, Czw - 7.30 do l5.30.
Sr
L

-

7.30 do 16.30

Pt * 7,30 do 14,30

2.

V.

Kontakt: Sara Marczak. tel. 77 4l7 54 86.

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY:

oferlę na\eży sporządz,ić na tbrmularzrr ofertowym według takiego samego schematu jak

załączniknr 1 do zap7Ąaniaofertorvego. Do formularza ofertowego Wykonawca zoborviązan.v
j est dostarczyć kosztorys oferlowy.

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

l.
2.
3,

Zwnawiający podpisze umowę z Wykonawcą. który ptzedłażynajkorzystniejszą
ofertę z puŃtu widzenia kryteriólv przyjętych w niniejszym zapytaniu ofertowym.
o mięjscu i terminie podpisania umo\ĄT Zamawiający powiadomi Wykonawcę. który
r}ożył naj korzystni ej szą otbrtę odrębn ym p i smem bądź te lefoni cznie.
Istotne postanowienia umowy zawiera załączony w,zór umowy - zńącz.nlknr 2.

Za|ączniki:

1.
2.
3.

Fonnularz ofertowy

lstotnę postanorvienia umowy.

Dokumentacja projektowa

