Jawor, 10 grudnia 2020 r.
IF.2600.18.2020

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
1. Zamawiający: Powiat Jaworski - Starostwo Powiatowe w Jaworze, ul. Wrocławska 26, 59-400
Jawor, NIP: 695-15-25-969, REGON: 390681124,
zaprasza do złożenia oferty handlowej na:
„Przebudowę rampy dla niepełnosprawnych i budowę zatoki postojowej przy SOSW
w Jaworze”.
2. Przedmiot zamówienia – usługa polegająca na przebudowie rampy i budowie zatoki postojowej
przy budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Jaworze.
Projektowana zatoka będzie stanowiła miejsce postoju busa przewożącego osoby niepełnosprawne do
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego. Przebudowa rampy będzie polegała na skróceniu jej
długości i zwiększeniu jej spadku. Pochylnia będzie składała się z trzech odcinków od rampy do wejścia
do windy. Pochylnia wyposażona będzie w balustrady z obustronnymi poręczami. Odstęp między
poręczami 100 do 110 cm. Dodatkowo na poziomie terenu przy rampie zaprojektowano barierkę o
wys. 1,2 m nad poziomem terenu. Teren rampy i pochylnia utwardzona będzie kostką betonową a
zatoka kostką granitową. Między rampą a pochylnią należy wykonać betonowy mur oporowy zbrojony
stalą zbrojeniową B500C. Istniejące uzbrojenie podziemne należy zabezpieczyć: rurociąg kanalizacji
deszczowej rurą stalową osłonową DN200, kable instalacji teletechnicznej rurą dwudzielną typu AROT
fi 160. Wszystkie prace wykonać zgodnie z załączoną dokumentacją techniczną.
3. Termin i miejsce wykonania zamówienia:
Termin: do dnia 31 marca 2021 r.
Miejsce realizacji zamówienia: Jawor – teren Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
w Jaworze, ul. Paderewskiego 6.
4. Warunki udziału w postępowaniu:
kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika
to z odrębnych przepisów;
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego
warunku. Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia (wzór
załącznik nr 5).
b) sytuacja finansowa lub ekonomiczna;
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia (załącznik nr 5).
c) zdolność techniczna lub zawodowa;
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia (załącznik nr 5),
w tym również dysponowanie na okres prowadzenia prac kierownikiem budowy
z uprawnieniami w specjalności ogólnobudowlanej.
a)

5. Dokumenty, jakie mają dostarczyć Wykonawcy:
1) wypełniony podpisany załącznik nr 1 - Formularz ofertowy,
2) Wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca (załącznik nr 2) w celu
realizacji zamówienia, posiadającymi wymagane uprawnienia budowlane do kierowania
robotami ogólnobudowlanymi – bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia
budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
Zamawiający po wyborze najkorzystniejszej oferty zażąda od Wykonawcy poświadczeń ich
doświadczenia zawodowego oraz kserokopii uprawnień i aktualnych zaświadczeń
o przynależności do izby zawodowej.
3) Wykaz wykonanych robót w zakresie wykonania chodników/zatok (budowy i/lub przebudowy)
zrealizowanych przez wykonawcę w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia
postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie (załącznik nr 3)
co najmniej dwóch robót o wartości min. 50 tys. zł wraz z dokumentami potwierdzającymi, że
zostały one wykonana należycie.
4) Załącznik nr 5 – oświadczenia wykonawcy dot. kompetencji lub uprawnień, sytuacji finansowej,
zdolności technicznej.
5) Kosztorys ofertowy;
6. Opis sposobu obliczenia ceny:
➢

➢
➢

➢
➢
➢

Cena podana w ofercie powinna być ceną kompletną, jednoznaczną i ostateczną oraz powinna
stanowić całkowite wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie obowiązków umownych w
pełnym zakresie. Podana cena brutto w ofercie musi uwzględniać wszystkie wymagania
niniejszej specyfikacji oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu
pełnego wykonania przedmiotu zamówienia oraz uwzględniać inne opłaty i podatki.
Cena oferty brutto musi być podana w złotych polskich słownie i liczbowo.
Wynagrodzenie ryczałtowe obowiązujące strony w niniejszym postępowaniu, to forma
wynagrodzenia polegająca na tym, że Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu
zamówienia. W trakcie wyboru najkorzystniejszej oferty będzie brana pod uwagę cena
ofertowa brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia w całości, przedstawiona
w formularzu ofertowym. Cena oferty określa maksymalne wynagrodzenie wykonawcy
z tytułu realizacji zamówienia.
Zastosowanie prawidłowej stawki podatku VAT, zgodnie z obowiązującymi przepisami, leży
po stronie Wykonawcy.
W cenie oferty Wykonawca jest zobowiązany uwzględnić wszystkie koszty związane
z realizacją przedmiotu zamówienia, m. in. koszty przygotowania oferty.
Podstawą obliczenia ceny na roboty budowlane powinien być opracowany przez Wykonawcę
kosztorys ofertowy na podstawie przedmiaru i opisu zamówienia. Cena ryczałtowa
zaproponowana przez Wykonawcę w ofercie jest niezmienna i uwzględnia cały zakres robót
określony niniejszym zapytaniu.

7. Warunki płatności: 14 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury do siedziby
Zamawiającego: Powiat Jaworski – Starostwo Powiatowe w Jaworze, ul. Wrocławska 26, 59-400 Jawor.

8. Określenie miejsca, sposobu i terminu składania ofert:
Ofertę należy złożyć do dnia 18.12.2020 r. do godz. 1430 w Starostwie Powiatowym w Jaworze,
ul. Wrocławska 26, Biuro Obsługi Klienta (parter)/urna do składania korespondencji lub na wskazany
adres za pośrednictwem operatora pocztowego. Ofertę należy umieścić w kopercie (opakowaniu).
Na kopercie (opakowaniu) powinny widnieć nazwa i adres Wykonawcy oraz tytuł zadania:
„Przebudowa rampy dla niepełnosprawnych i budowa zatoki postojowej przy SOSW w Jaworze”.
Oferent może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni to przed
upływem terminu składania ofert. Zarówno zmiana, jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy
pisemnej.
Oferty złożone po terminie pozostaną bez rozpatrzenia.
9. Oświadczenia:
Wykonawca składający ofertę jednocześnie oświadcza, że:
•

•
•

•
•
•

zapoznał się z zakresem zadania określonym w zaproszeniu do złożenia oferty i nie wnosi do
niego zastrzeżeń, w razie wybrania jego oferty zobowiązuje się do realizacji zamówienia na
warunkach określonych w niniejszym postępowaniu,
zdobył wszelkie informacje, konieczne do przygotowania niniejszej oferty i wykonania zadania
oraz, że wycenił wszystkie niezbędne prace do prawidłowego wykonania zadania,
posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem zdolnym do
wykonania zamówienia. Zobowiązuje się wykonać zadanie zgodnie zobowiązującymi
przepisami prawa,
wykona całość zadania w terminach określonych w zaproszeniu do złożenia oferty,
zapoznał się z Klauzulą Informacyjną o Przetwarzaniu Danych Osobowych (załącznik nr 7),
zapoznał się z projektem umowy, akceptuje jej warunki i zobowiązuję się w przypadku wyboru
jego oferty do zawarcia umowy zgodnie z jej zapisami.

10. Rodzaje i opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty: cena 100 % za całość usługi.
11. Przed podpisaniem umowy Wykonawca będzie zobowiązany do wniesienia zabezpieczenia
należytego wykonania umowy w wysokości 10% wartości umownej brutto wg zasad opisanych w
§ 11 wzoru umowy. W przypadku wnoszenia zabezpieczenia w pieniądzu Wykonawca wpłaca je
przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank BGŻ BNP Paribas S.A. nr 79 1600 1462 0006
2052 0597 3150.
12. Wymagany okres gwarancji - 60 miesięcy od dnia sporządzenia protokołu odbioru końcowego
wykonanego przedmiotu umowy.
13. Kontakt z zamawiającym:
Mieczysław Machura: e-mail m.machura@powiatjaworski.pl
Ewentualne zapytania do treści ogłoszenie wyłącznie w formie pisemnej.
14. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych oraz częściowych.

15. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
a) unieważnienia postępowania bez podania przyczyny,
b) niewybrania żadnej oferty bez podania przyczyny,
c) wezwania do uzupełnienia niekompletnej oferty,
d) pozostawienia bez rozpatrzenia oferty niezgodnej z wymogami niniejszego postępowania
16. Zamówienie prowadzone jest w trybie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2019, poz. 1843 z poźn. zm.).

……………………………………………
podpis kierownika Zamawiającego
lub osoby upoważnionej
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