
Burmtstrz Chojnowa 
Plac Zamkowy 1 
59-225 Chojn6w Chojnow, dnia 29 .08.2017 r. 

GR.271 .51.20 17 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

Burmistrz Miasta Chojnowa zaprasza do zlozenia oferty na realizacje zadania 
pn . "Odmulenie i konserwacja rowu rnelioracyjncgo - melioracje szczegotowe, row KS". 

1. Opis przedmiotu zamowienia: 

Zapytanie obejmuje gruntowna konserwacje rowu melioracyjnego KS na dlugosci ] 700 mb
 
i przepustow szt , 4 w rniescie Chojnow, miedzy innyrni:
 

a) umocnienie skarp rowu i dna plytami azurowymi PA II na dlugosci L = 200 mb, w tym:
 
- wykonanie podsypki ze zwiru lub pospolki 0 grubosci 5 em pod plyty azurowe PA II,
 
- umocnienie skarpy i dna rowu pod plyty azurowe wloknina syntetyczna 0 gramaturze 250 g /01

2
 

(zgodnie z zalacznikiern graficznyrn) ,
 
b) odmulenie rowu wraz z wyprofilowaniem skarp (urobek wbudowac w konstrukcje rowu,
 
nadmiar wywiesc),
 
c) odmulenie przepustow,
 
d) usuniecie krzakow i zarosli w obrebie rowu, tj. skarp, dna oraz pobocza rowu na szerokosci
 
50 em od krawedzi skarpy,
 
e) zachowanie odpowiednich spadk6w rowu (zapewniajacych swobodny splyw wody).
 

Laczna dlugosc rowu przewidzianego do konserwacji wynosi 1 700 mb.
 
Z uwagi na to, ze rowy melioracyjne znajduja sie w sasiedztwie pol uprawnych oraz
 
na prywatnych posesjach, w kalkulacji cenowej nalezy uwzglednic koszty wywozu urobku
 
i krzakow. Zaleca sie, aby wykonawca pozyskal wszelkie informacje, ktore rnoga bye konieczne
 
do przygotowania oferty oraz podpisania umowy. Proponuje sie wykonawcom przeprowadzenie
 
wizji lokalnej w terenie wykonywanych prac, co ulatwi prawidlowe przygotowanie oferty . Koszty
 
zwiazane z przeprowadzeniem wizji ponosi Wykonawca .
 

2. Wymagany terrnin realizacji zamowienia :
 
- 30 pazdziern ika 2017 r.
 

3. Krytcr iu m brane pod uwage przy ocenie ofert:
 
- cena oferty - 100%.
 

4. Opis sposobu abliczauia ccny w sklada ncj ofercie cenowej:
 
Cena wskazana W ofercie musi:
 
- bye podana W PLN cyfrowo i slownie z wyodrebnieniem naleznego podatku VAT - jesli
 
wystepuje,
 
- uwzgledniac wszystkie zobowiazania, koszty i skladniki zwiazane z wykonaniem zamowienia
 
oraz warunkarni stawianymi przez Zamawiajacego.
 
Cena za wykonanie przedmiotu zam6wienia maze bye tylko jedna (nie dopuszcza silt
 
wariantowosci ccn) oraz nie moze ulec zmianie przez okres wymagany do wykonania przedmiotu
 
zamowienia .
 

5. Dokumenty i oswiadczenia wymagane ad Wykonawcy:
 
- formularz olertow y wedlug wzoru stanowiacego zalacznik do zapytania,
 
- kosztorys ofertowy.
 



6. Okres gwarancji :
 
12 rniesiecy, liczac od daty koncowego odbioru.
 

7. Miejsce i terrnin ztozenia oferty:
 
- oferte cenowa nalezy zlozyc na pismie w Sekretariacie UM Chojnow, w terminie do 7 wrzesnia
 
2017 r. do godz. 10.00,
 
- oferta cenowa otrzymana przez Zamawiajacego po terminie podaoym powyzej nie bedzie
 
rozpatrywana.
 

8. Terrain otwarcia ofert:
 
7 wrzesnia 2017 r. godz. 10:30.
 

9. Warunki platnosci:
 
Platne na wskazane konto w termi nie 14 dni ad dnia otrzymania faktury V AT.
 
Oferta powinna uwzgledniac wszystkie koszty zwiazane z realizacja . Do oferty nalezy dolaczyc
 
aktualny wypis z KRS lub CEiDG.
 

10.0soba upowazniona do kontaktu z \Vykonawcami: 
Jadwiga Malik, tel. 76 8186684. 

11. Spos6b przygotowania oferty:
 
- oferte nalezy sporzadzic w formie pisernnej w jezyku polskirn.
 

12. Posiadana wiedza i doswiadczenie: 
o udzielenie zamowienia moga ubiegac sie Wykonawcy, ktorzy W okresie ostatnich trzech tat 
przed uplywern terminu skladania ofert wykonali co najrnniej trzy uslugi z zakresu konserwacji 
rowow melioracyjnych 0 porownywalnej drugosci do przedmiotowego rowu. 
Na potwierdzenie spelnienia warunku Wykonawca zobowiazany jest zlozyc wykaz wykonanych 
uslug z zalaczeniem dowodow potwierdzajacych ich nalezyte wykonaoie. 

13. Informacja 0 sposobie powiadomienia 0 wynikach prowadzoriego postepowania 
o wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiajacy niezwlocznie powiadomi wszystkich 
wykonawcow poprzez zamieszczenie informacji 0 zlo zonych ofertach i wyborze najkorzystniejszej 
oferty na stronie internetowej Miasta Chojn6w. 

~~M~ 
mgr Jan Serkies 

Zal'lczniki: 
1. Formularz ofertowy. 
2. Mapa pogladowa. 



OFERTA
 

1. Nazwa Wykonawcy: .. 

2. Ad res Wykonawcy: . 

3. NIP: . 

4. Oferuje wykonanie przedrniotu zamowienia za: 

1) Cene oferty brutto (z uwzglednieniem podatku VAT) : ztotych 

slownie : zlotych 

w tym: podatek VAT. .. . . . . . .. wynosi zlotych 

slownie : zlotych 

5. Oswiadczam, :.ie zapoznalem sie z opisern przedmiotu zamowienia nie wnosze do 
niego zastrzezen, 

6. Potwierdzam termin realizacji zarnowienia do dnia . 

7. Okres gwarancji . 

8. Wyrazarn zgode na warunki platnosci okreslone w zapytaniu ofertowym. 

(Podpis Wykonawcy lub osoby upowaznione 
i pieczec) 

............................. dnia ..
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