ZAPYTANIE OFERTOWE
Postępowanie o udzielenia zamówienia publicznego,
którego wartość jest równa 45 000,00 zł netto i mniejsza 130 000,00 zł netto

Nr postępowania: RG.032.6.II.2022.DM
pokrycia dachowego na budynku świetlicy wiejskiej wraz z kotłownią w m.
Nazwa przedmiotu Wymiana
Płonne nr 5A z lokalizacją na działce nr 10/4 ewidencyjnej Płonne jednostka ewidencyjna
zamówienia:
Młynary
Gmina Młynary z siedzibą w Urzędzie Miasta i Gminy w Młynarach
ul. Dworcowa 29
14-420 Młynary
REGON: 170748130, NIP: 578-31-09-418
Tel: 55 2486082, fax: 552486400
e-mail: sekretariat@mlynary.pl
www: bip.mlynary.pl , mlynary.pl

Zamawiający:

Opis przedmiotu zamówienia

Rodzaj:

Usługa: Roboty budowlane CPV 45000000-07, roboty dekarskie CPV 45261210-9

Szczegółowy opis:

1/ budynek świetlicy wiejskiej: wykonanie robót polegających na wymianie pokrycia
dachowego z płyt falistych azbestowych (eternit) na blachodachówkę w odcieniu
ceglastej czerwieni, wymiana ołacenia dachu, wymiana orynnowania i obróbek
blacharskich,
2/ kotłownia przylegająca do budynku świetlicy: pokrycie powierzchni dachu papą
termozgrzewalną, naprawa murów ogniowych i czapy kominiarskiej, wymiana
orynnowania oraz obróbek blacharskich.
Roboty związane z rozbiórką, wywozem i utylizacją eternitu powinna wykonać firma
posiadająca stosowne uprawnienia.

Zakres:

Szczegółowy zakres robót zawiera przedmiar inwestorski, stanowiący załącznik nr 2 do
zapytania ofertowego

Okres realizacji:

60 dni od daty zawarcia umowy.
Płatność nastąpi po bez usterkowym odbiorze końcowym robót, przelewem na rachunek

Warunki płatności: bankowy Wykonawcy w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego
prawidłowo wystawionej faktury.

Zasady złożenia oferty
Kompletna oferta musi zawierać:
1/ wypełniony Formularz Oferty,
2/ kosztorys ofertowy sporządzony na podstawie załączonego przedmiaru
Zawartość oferty: 3/ referencje dotyczące zrealizowanych zadań o podobnym charakterze na 2 zadania
3.
zrealizowane w okresie ostatnich 3 lat
4. 4/ zaświadczenie o posiadanym uprawnieniu do rozbiórek pokryć dachu z eternitu
5/ zaakceptowany wór umowy.
Oferta musi zawierać całość zamówienia.
Każdy Wykonawca przedkłada tylko jedną ofertę.
Przygotowanie
Ofertę należy umieścić w zamkniętej kopercie zaadresowanej na Zamawiającego
z dopisanym oznaczeniem: Oferta - „Wymiana pokrycia dachu budynku świetlicy
oferty:
wiejskiej w Płonnym” - Nie otwierać przed dniem: 29.03.2022 r. godz. 13:00.
Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
1. Kompletną ofertę podpisaną przez osoby upoważnione należy złożyć
Forma złożenia
w siedzibie Zamawiającego (osobiście lub listownie) na adres: Gmina Młynary,
1.
2.

oferty i zasady
rozstrzygnięcia:

Opis kryteriów,
którymi
Zamawiający
będzie się kierował
przy wyborze
oferty wraz z
podaniem
znaczenia tych
kryteriów oraz
sposobu oceny
oferty

Postanowienia
ogólne:

ul. Dworcowa 29, w terminie do 29.03.2022 r. do godz. 13:00. Liczy się data wpływu
oferty do Zamawiającego.
2. O wyborze najkorzystniejszej oferty oferenci zostaną powiadomieni pisemnie.
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją
ofertę.
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień
dotyczących treści złożonych ofert.
Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: bip.mlynary.pl
Jedynym kryterium oceny ofert będzie cena (100,00%)
Zamawiający udzieli zamówienia publicznego Wykonawcy, którego oferta będzie :
• zawierała najniższą cenę,
• odpowiadać będzi treści Zapytania ofertowego,

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania
uzasadnienia, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji warunków objętych odpowiedzią na
zapytanie ofertowe poprzez zaproszenie wybranego oferenta do bezpośredniej
rozmowy w siedzibie Zamawiającego.
3. Złożenie ofert nie jest wiążące dla Zamawiającego
4. Wykonawcy, których oferty nie zostaną wybrane nie mogą zgłaszać żadnych roszczeń
względem Gminy Młynary z tytułu przygotowania i złożenia oferty na zapytanie.

Z UPOWAŻNIENIA BURMISTRZA
/-/ mgr Anna Kołodziej-Rabiczko

