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ZAPYTANIE OFERTOWE

Burmistrz Miasta Chojnowa zaprasza do zlozenia oferty na rea Ii ZClCj<y
pn. "Odmulenie j konserwacja rOWLJ melioracyjnega - rnelioracje szczegolowe, row KS".

zadania

1. Opis przedrniotu zarnowienia:
Zapytanie obejmuje gruntowna konserwacje rowu melioracyjnego KS na dlugosci 1 700 mb
i przepustow szt, 4 w rniescie Chojnow, rniedzy innyrni:
a) umocnienie skarp rowu i dna plytami azurowymi PA II na dlugosci L = 200 mb, w tym:
- wykonanie podsypki ze zwiru Jub pospolki 0 grubosci 5 em pod plyty azurowe PA II,
2
- umocnienie skarpy i dna rowu pod plyty azurowe wloknina syntetyczna 0 gramaturze 250 g/m
(zg odn ie z zalacznikiern graficznyrn),
b) odmulenie rOWlI wraz z wyprofilowaniem skarp (urobek wbudowac w konstrukcje rowu,
nadmiar wywiesc),
c) odrnulenie przepustow,
d) usuniecie krzakow i zarosli W obrebie rowu, tj. skarp, dna oraz pobocza rowu na szerokosci
50 em ad krawedzi skarpy,
c) zachowanie odpowiednich spadk6w rowu (zapewniajacych swobudny splyw wody).
Lac zna dlugosc rowu przewidzianego do konserwacji wynosi 1 700 mb.
Z uwagi na to, ze rowy melioracyjne znajduja sic w sasiedztwie pol uprawnych oraz
na pryw atnych po scsjach , w kalkul acji cenowej nal ezy uwzglednic koszty wywozu urobku
i krzakow. Zaleca sie, aby wykonawca pozyskal wszelkie informacje, ktore mag'} bye konieczne
do przygotowania oferty oraz podpi sania umowy. Proponuje sie wykonawcom przeprowadzenie
wizji Jokalncj w tcrenie wykonywanych prac, co ula twi prawidlowe przygotowanic oferty. Koszty
zwiazanc z przeprowadzeniem wizji ponosi Wykonawca.

...-

2. Wymagany termin realizacji zarnowienia:
- 15 pazdziernik a 20 t 7 r.
3. Kryterium brane pod uwage przy ocenie ofert:
- cena o ferty - 100%.

4. Opis sposobu obliczania ccny w skladanej ofcrcic ccn owej:
Ce na wskazana w oferci c mus i:
- bye podana w PLN cyfrowo i slownie z wyodrebnienicrn nal czn cgo podatku VAT - jesli
wystepuje ,
- uw zgledniac w szystkie zobowiaza nia, koszty i skladniki zwiazane z wykonanicm za mow ie nia
oraz waru nkam i staw ianyrni przez Z amawiajacego,
Cena za wykonanie pr zedmiotu zarnow ie nia rnoze bye tylko jedna (nie dopuszc za sie
wariantowosci cen) oraz nie moze ulec zrnianic przcz okrcs wy magany do wykonania przcdmiotu
za mow ien ia.
5. Dokum en ty i oswia d czenia wy magane od Wykonawcy :
- formularz ofertowy wedlug wzoru stanow iacego zalacznik do zapytania,
- ko sztorys ofcrtowy.

6. Okres gwarancji:
12 miesiecy, Iiczac ad daty koncowego odbioru.

7. Miejsce i termin zlozenia oferty:
- oferte cenowa nalezy zlozyc na pisrnie w Sekretariacie UM Chojn6w, w terminie do 24 sierpnia
2017 r. do godz. 10.00,
- oferta cenowa otrzymana przez Zamawiajaccgo po tenninie podanyrn powyzej nie bedzie

rozpatrywana ,
8. Terrnin orwarcia ofert:
24 sierpnia 20 17 r. godz. 10:30.

9. Warunki platnosci:
Platne na wskazane konto w terminie 14 dni od dnia otrzyrnania faktury VAT.
Oferta powinna uwzgledniac wszystkie koszty zwiqzane z real izacja. Do oferty nalezy dolaczyc
aktualny wypis z KRS Jub CEiDG.

10.0soba upowazniona do kontaktu z Wykooawcami:
Jadwiga Malik) tel. 76 8186684.

l l. Spos6b przygotowania ofcrty:
- oferte nalezy sporzadzic w formic pisemnej w jczyku polskim.
12. Posiadana wiedza i doswiadczenie:
o udzieJenie za m6wienia moga ubicgac sic Wykonawcy, ktorzy W okresie ostatnich trzech lat
przed uplywern terminu skladania ofert wykonali co najmnicj trzy uslug i z zakresu konserwacji
rowow melioracyjnych 0 porownywalnej dl ugosci do przedmiotowego rowu.
Na potwierd zeni e spel nien ia waru nku Wykonawca zobowiaza ny j est zlo zyc w ykuz wykonanych
uslug z zalaczeniem dowodow potwierdzajacych ieh nalezyte wykonanic.

13. Informacja

o

0

sposobie powiadomienia

0

wynikach prowadzoocgo postepowania

wyborze

najkorzystniejszej oferty Zarnawiaj acy niezwloc zni e powiadomi wszystk ich
wykonawcow poprzez za m ies zczcnic informacji 0 zlozon ych ofertach i wyborzc najkorzystniejszej
oferty na stronic internetowej Miasta Chojn6w.
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Zalaczniki:
1. Formularz ofertowy.
2. Mapa pogladowa .

OFERTA

1. Nazwa Wykonawcy:

..

2. Adres Wykonawcy:

.

3. Nrp:

.

4. Oferuje wykonanie przedmiotu zamowienia za:
1) Cene oferty bru tto (z uwzglednieniern poda tku V AT) :
slownie:
w tyrn : podatek VAT. . . . . ..
wynosi

zlotych
_zlotych
zlotych

slownie :
5. Oswiadczam, ze zapoznalem sie
niego zastrzezen,

zlotych
Z

opisern przedmiotu zarnowienia i nic wnosze do

6. Potwierdzam termin realizacji zarnowienia do dnia

,

,

7. Okres gwarancji

.
.

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

(Podpis Wykonawcy Jub osoby upowaznione
i pieczec)
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