Mielec, dnia 14 sierpnia 2019 r.

Znak sprawy 34/2019/ZPM
ZAPYTANIE OFERTOWE

Gmina Mielec zaprasza do złożenia oferty na : „Modernizacja drogi gminnej dojazdowej do
gruntów rolnych w m. Chorzelów (działki ewid. 1319)
w km 0+000 – 0+810, długości 810mb”
1.Zakres przedmiotu zamówienia Wykonanie modernizacji drogi gminnej dojazdowej do
gruntów rolnych w m. Chorzelów dz. 408zgodnie z załączonym przedmiarem i STWIORB.
2.Źródło finansowania: Budżet Gminy Mielec, Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych
3.Termin realizacji zamówienia: od daty podpisania umowy do 30.09.2019 r
4.Okres gwarancji zgodnie ze złożona ofertą .
5.Warunki płatności: przelew 30 dni
6.Warunki udziału w postępowaniu*: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się
wykonawcy, którzy spełnia następujące warunki:
- posiadane kwalifikacje do wykonywania czynności zawartych w opisie przedmiotu
zamówienia,
- nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
- zamawiający nie wyraża zgody na zlecenie prac podwykonawcy
Do oferty należy załączyć:
- kopie dokumentu potwierdzającego posiadane kwalifikacje do wykonywania czynności
zawartych w opisie przedmiotu zamówienia,
- Zamawiający wymaga aby Wykonawca wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym
okresie, co najmniej dwa zamówienia porównywalne z przedmiotem zamówienia tj. wykonanie
placów, parkingów, utrzymanie lub wykonanie przebudowy dróg o wartości co najmniej
100 000 PLN każde zamówienie w raz z załączeniem dowodów dotyczących w/w robót,
określających, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo
ukończone
7.Kryterium oceny ofert: 60% cena , 40 % okres gwarancji
Oferty zostaną ocenione za pomocą systemu punktowego, zgodnie z poniższymi zasadami:
a) Cena :
C= Cn/Cob x 60%
Gdzie
C – liczba pkt przyznanych wykonawcy w tym kryterium
Cn najniższa cena oferowana spośród złożonych ofert
Cob – cena ofertowa badanej oferty
60% - waga kryterium
Przyjmuje że 1 % = 1 pkt i tak zostanie przeliczona liczba pkt w kryterium ceny i kryterium
okresu gwarancji

b) Udzielona gwarancja na roboty:
G=Gob/Gn x 40%
G- liczba pkt przyznanych wykonawcy w tym kryterium

Gob – Oferowany termin gwarancji oferty ocenionej ( w pełnych mc – z zastrzeżeniem iż
ocenie zostanie poddana gwarancja nie krótsza niż 24 mc i nie dłuższa niż 60 mc. W
przypadku niewypełnienia przez Wykonawcę w formularzu ofertowym pola określającego
długość okresu gwarancji będzie to równoznaczne z udzielaniem gwarancji na okres 36mc .
W przypadku zaoferowania dłuższego niż 60 miesięcy okresu gwarancji do wyliczenia
punktów zostanie przyjęta wartość 60 miesięcy, natomiast do umowy zostanie wpisany okres
gwarancji zaproponowany przez Wykonawcę.
Gn – najkorzystniejszy oferowany termin gwarancji w ofertach (w pełnych mc – z
zastrzeżeniem, iż nie więcej niż 60 mc
40% waga kryterium
Całkowita liczba pkt jakie otrzyma dana oferta obliczona zostanie na podstawie
poniższego wzoru:
Lp=C+G
Gdzie Lp – liczba punktów
C – Punkty przyznane w kryterium cena
G - Punkty przyznane w kryterium gwarancje
Jeśli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie
lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i pozostałych kryteriów oceny ofert,
Zamawiający spośród tych ofert dokona wyboru oferty z niższą ceną.
8.Miejsce i termin złożenia oferty: Urząd Gminy Mielec (sekretariat), w terminie do
27 sierpień 2019 rok do godz. 08.00
9.Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: P. Edyta Witek tel. 17 74 56 66
Sposób złożenia oferty: formularz oferty sporządzony według załącznika do niniejszego
zapytania ofertowego wraz z kosztorysem ofertowym sporządzonym na podstawie
przedmiaru robót należy złożyć pisemnie w siedzibie Zamawiającego (sekretariat) w
zaklejonej kopercie z dopiskiem: ,, „Modernizacja drogi gminnej dojazdowej do gruntów
rolnych w m. Chorzelów (działki ewid. 1319) w km 0+000 – 0+810, długości 810mb”do
godz. 08:00
10.Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert
określonych w zapytaniu ofertowym.
11. Załączniki:
1) Wzór oferty
2) Przedmiary na podstawie których należy sporządzić kosztorys ofertowy
3) STWIORB.
4) Wzór umowy
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