Kcynia, dnia 28 września 2017 r.

Znak sprawy: Przedszk . 271.02.2017
Do wszystkich
Zainteresowanych
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: „Budowa placu zabaw wraz
z rozbudową zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej w Przedszkolu Miejskim
m. Ziemi Pałuckiej w Kcyni”.

Dyrektor Przedszkola Miejskiego im. Ziemi Pałuckiej w Kcyni zaprasza do składania ofert na:
„Budowę placu zabaw wraz z rozbudową zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej w Przedszkolu
Miejskim im. Ziemi Pałuckiej w Kcyni”.
I.

Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest budowa placu zabaw wraz z rozbudową zewnętrznej instalacji
kanalizacji deszczowej w Przedszkolu Miejskim im. Ziemi Pałuckiej w Kcyni wymieniona
w przedmiarze robót w zakresie i z zachowaniem wymogów określonych
w niniejszym zaproszeniu oraz w załączniku zawierającym opis przedmiotu zamówienia –
dalej OPZ (zał. nr 4).
II.

Termin wykonania:
Przewidywany termin wykonania zamówienia – nie później niż do 14.12.2017 r.
III. Sposób przygotowania oferty:
1. Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie do dnia 6 października 2017 r.
do godziny 10:00 w siedzibie zamawiającego, tj. sekretariat przedszkola Miejskiego im.
Ziemi Pałuckiej w Kcyni, ul. Libelta 1, 89-240 Kcynia.
2. Na kopercie należy umieścić nazwę i adres Zamawiającego, nazwę i adres Wykonawcy
składającego ofertę oraz oznaczenie: „Budowa placu zabaw wraz z rozbudową

zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej w Przedszkolu Miejskim im. Ziemi
Pałuckiej w Kcyni wymieniona w przedmiarze robót”.
3. Oferta winna zawierać dokumenty wskazane w pkt V niniejszego Zaproszenia, złożone
w formie oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez osobę(y)
uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.
4. Wszystkie informacje podane w ofercie przez Wykonawcę winny być podane w języku
polskim, w sposób czytelny. Dokumenty pochodzące od Wykonawcy oraz formularze
udostępnione przez Zamawiającego winny być wypełnione na komputerze (wydruk),
maszynie do pisania lub ręcznie, nieścieralnym atramentem.
5. Cena podana w ofercie powinna być wyrażona liczbą i słownie oraz uwzględniać wszelkie
elementy cenotwórcze występujące przy realizacji przedmiotowego zamówienia.
6. Wynagrodzenie Wykonawcy jest wynagrodzeniem ryczałtowym, co oznacza, że na
Wykonawcy spoczywa obowiązek kalkulacji ceny zawierającej wszystkie elementy niezbędne
do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia.
7. Płatność nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy, po prawidłowym wykonaniu
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prac, czego potwierdzeniem jest protokół końcowy wykonania i odbioru robót z wynikiem
pozytywnym oraz na podstawie przedłożonej Zamawiającemu faktury Vat z terminem
płatności w ciągu 21 dni od daty wystawienia.
8. Minimalny wymagany okres gwarancji dotyczącej przedmiotu zamówienia wynosi 36
miesiące.
IV.

Warunki udziału w postępowaniu:
1. W przedmiotowym postępowaniu ofertę może złożyć Wykonawca, który:
a) posiada uprawnienia do wykonywania działalności objętej zakresem zamówienia, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
b) posiada odpowiednią wiedzę i doświadczenie;
c) dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia;
d) znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej wykonanie zamówienia.

V.

Wymagane dokumenty:
1. Na etapie składania oferty Zamawiający wymaga złożenia przez Wykonawcę:
a) wypełnionego formularza ofertowego (załącznik nr 1),
b) oświadczenia Wykonawcy dot. aktualnego wpisu do właściwego rejestru lub ewidencji
działalności gospodarczej; niezalegania z opłacaniem składek ZUS i podatków oraz posiadania
wymaganych prawem uprawnień, wiedzy i doświadczenia; dysponowania potencjałem
umożliwiającym wykonanie zamówienia oraz znajdowania się w sytuacji ekonomicznej
zapewniającej wykonanie zamówienia (załącznik nr 2),
c) zaparafowanego wzoru umowy (załącznik nr 3),
d) kosztorysu ofertowego przygotowanego na podstawie przedmiaru robót stanowiącego
(załącznik nr 6) do niniejszego zaproszenia.
2. Jednocześnie Zamawiający zastrzega, że przed podpisaniem umowy może zażądać od
Wykonawcy wyłonionego w niniejszym postępowaniu przedstawienia do wglądu oryginałów
dokumentów potwierdzających złożone oświadczenie.

VI.

Informacje dot. postępowania:
1. Kryterium oceny ofert w przedmiotowym postępowaniu jest cena - 100%.
2. W niniejszym postępowaniu obowiązują w szczególności następujące zasady: pisemności
postępowania uzupełniona możliwością porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami
drogą elektroniczną – na adres e-mail podany przez Wykonawcę w ofercie, solidarnej
odpowiedzialność za wykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia przez wykonawców
występujących wspólnie; pisemności umowy; równego traktowania wykonawców
i zachowania zasad uczciwej konkurencji; określenia przedmiotu zamówienia za pomocą
obiektywnych cech technicznych i jakościowych; wykluczenia wykonawcy; odrzucenia
oferty; unieważnienia postępowania; zapewnienia gwarancji bezstronności osób
przeprowadzających postępowanie; formy składanych oświadczeń oraz języka oferty;
dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty; żądania wykazu podwykonawców; składania
jednej oferty przez każdego wykonawcę; informowania wszystkich wykonawców o wyniku
postępowania.
3. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany treści niniejszego zaproszenia i załączników do
niego przed upływem terminu składania ofert. Dokonanie tej zmiany będzie wiążące dla
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Wykonawców.
4. Termin składania ofert może ulec zmianie. W szczególności może to nastąpić w przypadku
określonym w pkt. VI, ppkt 3 niniejszego zaproszenia, jeśli zmiany te będą istotne i będą miały
wpływ na treść składanych ofert.
5. Postępowanie zostanie rozstrzygnięte również w sytuacji, gdy, po przeprowadzeniu badania
i oceny złożonych ofert, w postępowaniu pozostanie tylko jedna ważna oferta.
6. Zamawiający dopuszcza wezwanie Wykonawców do uzupełnienia oświadczeń bądź
dokumentów brakujących, błędnych lub potwierdzających złożone oświadczenie albo
wyjaśnienia ich treści.
VII.

Wadium i zabezpieczenie należytego wykonania umowy:
1. W niniejszym postępowaniu Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium przed złożeniem
oferty ani zabezpieczenia należytego wykonania umowy – przed jej zawarciem.

VIII. Pozostałe informacje:
1. Osobą odpowiedzialną za kontakt z Wykonawcami w zakresie przedmiotu zamówienia jest:
Pani Beata Szymczak - Dyrektor Przedszkola Miejskiego im. Ziemi Pałuckiej w Kcyni,
tel. 52 589 37 41, 516 128 832.
2. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 6 października 2017 r. o godz. 10:30 w siedzibie
zamawiającego tj. w Przedszkolu miejskim im. Ziemi pałuckiej w Kcyni.
3. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni, licząc od daty składania ofert.
Zamawiający dopuszcza możliwość wnioskowania do Wykonawców o wydłużenie tego
okresu, celem prawidłowego przeprowadzenia badania i oceny złożonych ofert.
4. Zamawiający zawiadomi Wykonawców o wyniku postępowania i wyborze najkorzystniejszej
oferty pocztą elektroniczną, na adres e-mail podany przez Wykonawcę w ofercie.
IX.

Załączniki:
1.
2.
3.
4.
5.

Formularz oferty,
Formularz oświadczenia Wykonawcy,
Projekt umowy,
Opis Przedmiotu Zamówienia,
Przedmiar robót.
Dyrektor Przedszkola
mgr Beata Szymczak
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