Łosice dn.14-05-2008r.
Nr sprawy ZDP-1.342-13/BCH/2008

ZAPROSZENIE DO ZŁOśENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU
o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo
zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) określonego w art. 4 pkt. 8. to jest do
kwoty netto wynoszącej 14 000 € (54 279,40 zł).
Zarząd Dróg Powiatowych w Łosicach prosi o przedstawienie oferty cenowej w zakresie:
Budowy chodnika na drodze powiatowej Nr 2007W Kózki – Serpelice – Borsuki – gr. wojew.
(Janów Podlaski) w miejscowości Serpelice od km 17+265 do km 17+965 –odcinek długości
0.700 km
Zakres robót obejmuje:
1. Wykonanie robót ziemnych w ilości :
700m x 1,8m x 0,1m = 126,0 m3
2. Ustawienie krawęŜników betonowych wystających 15x30cm na ławie betonowej z oporem na
odcinku długości 480,0 m – (krawęŜniki betonowe - materiał inwestora)
3. Ustawienie krawęŜników betonowych wtopionych 15x22cm na ławie betonowej z oporem na
odcinku długości 220,0 m – (krawęŜniki betonowe - materiałem inwestora)
4. Ustawienie obrzeŜy betonowych 20x6cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin
piaskiem na odcinku długości 600,0 m – (obrzeŜa betonowe, piasek - materiał inwestora).
5. Wykonanie chodnika:
• Wykonanie podbudowy z pospółki o grubości 10 cm po zagęszczeniu w ilości
2
480m x 1,8m = 864,0m – (pospółka - materiał inwestora)
• Wykonanie nawierzchni chodnika z kostki betonowej gr. 6 cm na podsypce piaskowej
gr. 4 cm – (piasek - materiał inwestora)
6. Wykonanie zjazdów:
• Wykonanie podbudowy z mieszanki kruszywa łamanego frakcji 0-31,5 mm o grubości
10 cm po zagęszczeniu w ilości
2
220,0m x 1,8m = 396,0m – (kruszywo materiałem wykonawcy)
• Wykonanie nawierzchni chodnika z kostki betonowej gr. 6 cm na podsypce piaskowej
gr. 4 cm – cement i piasek są materiałami inwestora
2
220,0m x 1,8m = 396,0m – (piasek - materiał inwestora)

Termin wykonania zamówienia określa się na dzień 10-07-2008r.
1.Warunki udziału w postępowaniu.
O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się oferenci, którzy spełnią następujące warunki:
1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŜeli ustawy
nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień – (wypis z ewidencji działalności
gospodarczej lub KRS),
2. posiadają niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a takŜe dysponują
osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj.
• zrealizowali w ciągu ostatnich 3 lat, a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym
kresie, co najmniej dwóch zamówień odpowiadających swoim rodzajem przedmiotowi
zamówienia oraz o wartości nie mniejszej niŜ wartość składanej oferty kaŜde, z podaniem ich
wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz potwierdzenie dokumentami, Ŝe roboty te zostały
wykonane naleŜycie,
• dysponują personelem odpowiadającym za realizację zamówienia, tj. min. 1 osobą
posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w branŜy drogowej naleŜącą
aktualnie do Okręgowej Izby InŜynierów Budownictwa,
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•

Wykonawca powinien dysponować podanym niŜej sprzętem (własnym. dzierŜawionym) w
ilości nie mniejszej niŜ:
a) koparko – ładowarka - szt. 1
b) płytowa zagęszczarka wibracyjna – szt. 1
c) przewoźny zbiornik na wodę – szt. 1
d) samochód cięŜarowy samowyładowczy lub ciągnik z przyczepą skrzyniową – sz.1
e) piła do betonu – szt. 1

2. Ocena spełnienia warunków w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
Ocena spełnienia w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia / nie spełnia” w
oparciu o informacje zawarte w dokumentach lub oświadczeniach wyszczególnionych w niniejszej
specyfikacji.
Z treści załączonych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, iŜ w/w warunki wykonawca
spełnił. Oferty Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złoŜyli oświadczeń lub dokumentów
potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu lub którzy złoŜyli dokumenty zawierające
błędy, zostaną przez Zamawiającego odrzucone.
3. Dokumenty wymagane przy złoŜeniu oferty.
Oferta Wykonawcy musi zawierać następujące dokumenty:
- formularz ofertowy - załącznik nr 1 wraz z kosztorysem ofertowym – załącznik nr 2,
- aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji
działalności gospodarczej, jeŜeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do
ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert,
- aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających
odpowiednio, Ŝe wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie
zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłoŜenie na raty zaległych płatności lub wstrzymania w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawionych nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,
- wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich 3 lat co najmniej dwóch zamówień
odpowiadających swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia, a jeŜeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy – w tym okresie, odpowiadającym swoim rodzajem i wartością robotom stanowiącym
przedmiot zamówienia z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania – załącznik Nr 3 ,
- wykaz sprzętu przewidzianego do zrealizowania zamówienia – załącznik Nr 4,
- wykaz personelu niezbędnego do wykonania zamówienia – załącznik Nr 5,
- oświadczenie Wykonawcy stwierdzające, Ŝe min. 1 osoba, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu
zamówienia posiada uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w branŜy drogowej oraz
aktualne zaświadczenia o przynaleŜności do Okręgowej Izby InŜynierów Budownictwa. Do
oświadczenia naleŜy dołączyć kopię uprawnień budowanych i aktualnego zaświadczenia o
przynaleŜności do właściwej izby zawodowej – załącznik Nr 6,
- zaparafowany przez wykonawcę wzór umowy na realizację zamówienia – załącznik Nr 7,
- oświadczenie Wykonawcy, Ŝe spełnia warunki do postępowania o zamówienie publiczne z art. 22 ust. 1
– załącznik Nr 8,
Dokumenty mogą być przedstawione w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z
oryginałem przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy.
Opis przygotowania oferty:
1. KaŜdy Wykonawca moŜe złoŜyć tylko jedną ofertę.
2. Ofertę naleŜy sporządzić w formie pisemnej w języku polskim, w sposób czytelny, przy uŜyciu
formularza stanowiącego załącznik do niniejszego zaproszenia, wypełnionego w sposób czytelny.
3. Formularz ofertowy wraz z załącznikami i dokumentami sporządzonymi przez Wykonawcę
powinien być podpisany przez osoby upowaŜnione do reprezentowania wykonawcy.
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4. Wskazane jest, aby wszystkie zapisane, zadrukowane strony były kolejno ponumerowane i
załączone w sposób uniemoŜliwiający jej dekompletację.
5. Wszystkie miejsca, w których wykonawca naniósł poprawki winny być parafowane przez osobę
podpisującą ofertę.
6. Ofertę wraz z wszystkimi załącznikami naleŜy umieścić w dwóch zamkniętych kopertach. Kopertę
zewnętrzną zaadresować oraz opisać według poniŜszego wzoru:
Zarząd Dróg Powiatowych w Łosicach
ul. Wiejska 3, 08 - 200 Łosice, pokój nr 2
Oferta na wykonanie zadania p.n.
„Budowa chodnika na drodze powiatowej Nr 2007W Kózki – Serpelice – Borsuki – gr. wojew.
(Janów Podlaski) w miejscowości Serpelice od km 17+265 do km 17+965 –odcinek długości
0.700 km”
Nie otwierać przed dniem 29.05.2008r. godz. 11.00

4. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.
1. Oferty naleŜy składać w siedzibie Zamawiającego, adres :
Zarząd Dróg Powiatowych, ul. Wiejska 3, 08 - 200 Łosice, pokój nr 2
do dnia 29.05.2008r. do godz. 10.45
oferty złoŜone po terminie będą zwrócone wykonawcom bez otwierania
2. Miejsce otwarcia ofert w siedzibie Zamawiającego, adres:
Zarząd Dróg Powiatowych, ul. Wiejska 3, 08 - 200 Łosice, pokój nr 9,
w dniu 29.05.2008 r. godz. 11.00
5. Opis sposobu obliczenia ceny.
1. Wykonawca zobowiązany jest skalkulować cenę oferty tak, aby obejmowała wszystkie koszty i
składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunki stawiane przez Zamawiającego.
2. Wykonawca podaje cenę zgodnie z formularzem ofertowym i kosztorysem ofertowym.
3. Ceny naleŜy podać w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, z
wyodrębnieniem naleŜnego podatku VAT i słownie.
4. Oferowana przez Wykonawcę cena jest stała i nie podlega waloryzacji w trakcie realizacji
zamówienia.
5. Cena moŜe być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia, nie dopuszcza się
wariantowości cen.
6. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z
podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.
Z pośród ofert spełniających warunki opisane w pkt 1, 3 niniejszego zaproszenia Zamawiający wybierze
najkorzystniejszą ofertę .
Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty będzie Cena - 100%
2. Zamawiający przydzieli kaŜdej ofercie odpowiednią liczbę punktów wg następującego wzoru:
Cmin
C = ---------- x 100 pkt
Cx
gdzie:
C = liczba punktów za kryterium „cena”
Cmin = najniŜsza cena wynikająca ze złoŜonych ofert,
Cx = cena badanej oferty
a) Wykonawca, który zaproponuje najniŜszą cenę otrzyma 100 pkt, natomiast pozostali Wykonawcy
odpowiednio mniej punktów.
b) Zamawiający zastosuje zaokrąglenie wyników do dwóch miejsc po przecinku.
c) JeŜeli, nie moŜna będzie dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, Ŝe zostały
złoŜone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złoŜyli te oferty, do
złoŜenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.
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d) Wykonawcy składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyŜszych niŜ zaoferowane w
e)
f)

złoŜonych ofertach.
Zamawiający wybierze ofertę o najniŜszej łącznej cenie ofertowej brutto.
Zamawiający za najkorzystniejszą ofertę uzna tę ofertę, która uzyska najwyŜszą liczbę punktów.

Od decyzji Zamawiającego w sprawie rozstrzygnięcia postępowania i wyboru najkorzystniejszej
oferty Wykonawcom nie przysługują środki odwoławcze.
7. Zabezpieczenie naleŜytego wykonania umowy
Zamawiający będzie Ŝądał od Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza
wniesienia zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny całkowitej (brutto)
podanej w ofercie.
Zabezpieczenie naleŜytego wykonania umowy wnoszone jest w jednej lub kilku następujących formach:
1. w pieniądzu na konto Zamawiającego nr 29 8038 0007 0010 1185 2000 0040 w Banku
Spółdzielczym w Łosicach,
2. w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z
tym Ŝe poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pienięŜnym,
3. gwarancjach ubezpieczeniowych,
4. gwarancjach bankowych,
Zamawiający dokona zwrotu zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy w następujący sposób:
• 70 % wysokości zabezpieczenia zamawiający zwraca w terminie 30 dni od dnia wykonania
zamówienia i uznania przez Zamawiającego za naleŜycie wykonane.
• 30 % wysokości zabezpieczenia zostanie zatrzymane przez Zamawiającego na zabezpieczenie
roszczeń z tytułu rękojmi za wady – kwota ta zostanie zwrócona w terminie nie później niŜ w 15
dniu po upływie okresu rękojmi za wady lub gwarancji jakości.
Okres gwarancji na wykonane roboty wynosi 2 lata
8. Załączniki do zaproszenia do złoŜenia oferty:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

oferta – załącznik nr 1,
kosztorys ofertowy – załącznik nr 2
przedmiar robót
doświadczenie zawodowe – załącznik nr 3,
wykaz sprzętu – załącznik nr 4,
wykaz personelu – załącznik nr 5,
oświadczenie o dysponowaniu osobą posiadającą upr. budowlane – załącznik nr 6,
wzór umowy – załącznik nr 7
oświadczenie – załącznik nr 8

Osobą do kontaktów w sprawie niniejszego zapytania jest
Kierownik Działu Budowy i Utrzymania Dróg
Pan Szczepan Miroński
tel. 083-359 02 32
fax. 083-359 02 88
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