Znak sprawy 7021.17.2017
Zapytanie ofertowe
Postępowanie prowadzone w oparciu o art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych
/tj. Dz. U. z 2015r. nr 0 poz. 2164 ze zm. /
I. Zamawiający: GMINA MIASTO SIERPC
Adres do korespondencji: PIASTOWSKA 11A, 09-200 SIERPC
tel. (0-24)275-86-34, faks …………………………………. email: ………………………………………
Zaprasza do złożenia ofert cenowych na zadanie pn. EKO KUBIK – Sensoryczne Centrum
Edukacyjno-Warsztatowe w Sierpcu:
1. Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest:
przygotowanie dokumentacji i realizacja prac w systemie projektuj i buduj dla zadania „EKO
KUBIK – Sensoryczne Centrum Edukacyjno-Warsztatowe w Sierpcu” oraz przeprowadzenie
40 godzin warsztatów edukacyjnych, których podstawą będzie sensoryczne doświadczanie
przyrody, ekologii oraz bioróżnorodności. Przeprowadzone będą doświadczenia z wodą,
drewnem, ziemią, roślinami. Warsztaty prowadzone będą w obiekcie demonstracyjnym
ok. 20m2, nietrwale związanym z gruntem, umożlwiającym modułowe zestawianie elementów
wyposażonym w sprzęty edukacyjne tj. tablice edukacyjne, materiały szkoleniowe oraz
niezbędne do przeprowadzania warsztatów projektor, ekran, laptop.
Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia dostarczy materiały, tj. elementy stolarskie itp.
niezbędne do przeprowadzenia warsztatów. Miejscem realizacji jest plac na terenie Miejskiego
Przedszkola Nr 2 przy ul. Narutowicza w Sierpcu.
W ramach zamówienia Wykonawca przygotuje multimedialny materiał z przeprowadzonych
warsztatów.
2. Prace będą przebiegały w dwóch etapach
Etap I. Przygotowanie dokumentacji projektowej:
1) przygotowanie dokumentacji, w tym wniosku, w zakresie niezbędnym do aplikowania
o dofinansowanie ze środków zewnętrznych,
2) przygotowanie koncepcji budowy obiektu edukacyjnego, której wizualizacja będzie
załącznikiem do umowy z zastrzeżeniem, że w/w czynności zostaną zrealizowane
w ścisłej współpracy z Zamawiającym i po akceptacji zaproponowanych przez
Wykonawcę rozwiązań.
Etap II. Realizacja projektu przebiegająca w dwóch etapach:
1) Pierwszy - wykonanie i montaż obiektu EKO KUBIK,
2) Drugi – instalacja wyposażenia obiektu, zakup i nasadzenie roślin, przeprowadzeniu
warsztatów (szkoleń) w terminach określonych przez Strony przyszłej umowy.
3. Termin realizacji:
1) Etap I do dnia 15.04.2017 r. ,
2) Etap II do dnia 30.10.2017 r.
4. Wzór umowy stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.
5. Przedmiot zamówienia opisany został wg. następujących kodów CPV – 45214000-0 - Roboty
budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych związanych z edukacją i badaniami.
6. Wykonawca związany jest ofertą 30 dni.
7. Zabezpieczenie należytego wykonania zadania wynosi 10% wartości brutto zamówienia.
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8. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
9. Warunki udziału w postepowaniu
1) W zakresie spełniania warunku żąda się zrealizowania lub realizowania w ciągu ostatnich
pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy – w tym okresie, co najmniej jednej usługi związanej z wykonaniem w/w prac
o podobnym charakterze o wartości brutto nie mniejszej niż 50.000,00 zł każda.
2) Termin wykonania zadania uwzględniony jest w pkt. 3
10. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz
z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert.
1) Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się będzie kryterium - cena (z VAT): 100%,
2) Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę spośród ofert nieodrzuconych.
11. Dokumenty, jakie Wykonawca powinien załączyć do oferty
1) Zamawiający wymaga, aby każda oferta zawierała minimum następujące dokumenty:
a) wypełniony
i
podpisany
przez
Wykonawcę
formularz
cenowo-ofertowy
– wg. załączonego wzoru formularza ofertowego (załącznik nr 2),
b) aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji
(załącznik Wykonawcy),
c) wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz z potwierdzeniem zrealizowania lub
realizowania w ciągu ostatnich pięciu lat jednej usługi związanej z wykonaniem
dokumentacji i realizacją prac w systemie projektuj i buduj dla zadania „EKO KUBIK –
Sensoryczne Centrum Edukacyjno-Warsztatowe” o wartości brutto nie mniejszej niż
50.000,00 zł każda. (załącznik nr 3),
2) Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
12. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz
przekazywania oświadczeń i dokumentów
Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy
mogą przekazywać pisemnie, za pomocą faksu lub drogą elektroniczną.
13. Osoby po stronie Zamawiającego uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami
1) Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień
dotyczących postępowania w jest Pan Przemysław Burzyński.
2) Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie istotnych warunków
udzielenia zamówienia w godzinach pracy urzędu tj.: 730-1530.
14. Miejsce składania ofert
Ofertę cenową należy złożyć w terminie do dnia 27.03.2017r. do godz. 14:00 w sekretariacie
Zamawiającego (I piętro, pokój nr 12) w zamkniętej kopercie z dopiskiem
„EKO KUBIK – Sensoryczne Centrum Edukacyjno-Warsztatowe w Sierpcu”
NIE OTWIERAĆ PRZED GODZ. 14:15
15. Opis sposobu obliczania ceny
1) Na załączonym formularzu cenowo-ofertowym, należy przedstawić cenę ofertową brutto za
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wykonanie przedmiotu zamówienia.
2) Wartość cenową należy podać w złotych polskich cyfrą – z dokładnością do dwóch miejsc
po przecinku oraz słownie.
3) Cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.
4) Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą odbywać się będą w złotych
polskich.
16. Informacje o formalnościach
1) Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi wszystkich
Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia o wyniku postępowań.
2) Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą po przekazaniu zawiadomienia
o wyborze Wykonawcy, ale nie później niż w terminie związania ofertą.
3) Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy,
Zamawiający wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez
przeprowadzania ich ponownej oceny.
4) Do prowadzonego postępowania nie przysługują Wykonawcom środki ochrony prawnej
określone w przepisach Ustawy Prawo zamówień publicznych tj. odwołanie, skarga.
5) Niniejsze postępowania prowadzone jest na zasadach opartych na wewnętrznych
uregulowaniach organizacyjnych Zamawiającego. Nie mają w tym przypadku zastosowania
przepisy Ustawy Prawo zamówień publicznych.

Załączniki:
1. Projekt umowy.
2. Formularz cenowo-ofertowy.
3. Potwierdzenie wykonania usług.
ZATWIERDZIŁ:

…..………………………………..
(data, podpis i pieczęć
kierownika komórki organizacyjnej)
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