
          GMINA PRZYSTAJŃ 
                            

  42-141 Przystajń, ul. Częstochowska 5                                                      NIP 5742055766
                            tel. 34 3191153, 3191154, fax. 34 3191732
                          

     Przystajń, dn. 17.11.2020 r.
Znak sprawy: ZWI.271.2.2020

ZAPYTANIE OFERTOWE
dla zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych  kwoty

30 000 EURO

Podstawa prawna:
Regulamin udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Przystajń, których wartość nie
przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000,00 EURO.

Zamawiający:
Gmina Przystajń
ul. Częstochowska 5
42-141 Przystajń
NIP 5742055766

zaprasza do złożenia ofert na:

wykonanie zadania pn.: „Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Kuźnica Stara” -
ETAP II.

1. Opis przedmiotu zamówienia:
Rozbudowa zgodnie  z  projektem  budowlano-wykonawczym istniejącej  sieci  wodociągowej  w
miejscowości Kuźnica Stara – ETAP II, polegająca na przedłużeniu istniejącego wodociągu o od-
cinek sieci wodociągowej z rur PE 100-RC SDR 11 PN16 Dz 125/11.4 mm i długości 149 m w
poboczu drogi, od działki nr ewid. 449 do działki nr ewid. 446.
UWAGA:  Do  realizacji  jest  wyłącznie  ETAP  II  opisany  w  dokumentacji  projektowej  i
przedmiarze, ETAP I został już wykonany. Zamawiający dopuszcza wykonanie sieci wodo-
ciągowej w technice przewiertu sterowanego zamiennie za wykopy otwarte.
Szczegółowy opis robót budowlanych został zawarty w dokumentacji projektowej i przedmiarze
robót. Dokumenty te stanowią załącznik do zapytania ofertowego.

Jeżeli elementy opisu przedmiotu zamówienia wskazywałyby w odniesieniu do niektórych mate-
riałów lub urządzeń znaki towarowe, patenty lub pochodzenie - zamawiający, zgodnie z art. 29
ust. 3 ustawy, dopuszcza oferowanie materiałów lub urządzeń równoważnych. Materiały lub urzą-
dzenia pochodzące od konkretnych producentów określają minimalne parametry jakościowe i ce-
chy użytkowe, jakim muszą odpowiadać materiały lub urządzenia oferowane przez wykonawcę,
aby zostały spełnione wymagania stawiane przez zamawiającego. Materiały lub urządzenia pocho-
dzące od konkretnych producentów stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamó-
wienia. Pod pojęciem „minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe” zamawiający rozumie
wymagania dotyczące materiałów lub urządzeń zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalo-
gach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta ma



jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań zamawiającego w stosunku do określonego
rozwiązania. Posługiwanie się nazwami producentów/produktów ma wyłącznie charakter przykła-
dowy.  Zamawiający,  wskazując  oznaczenie  konkretnego producenta  (dostawcy) lub konkretny
produkt przy opisie przedmiotu zamówienia, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o pa-
rametrach jakościowych i cechach użytkowych co najmniej na poziomie parametrów wskazanego
produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych lub lepszych parametrach. W takiej
sytuacji zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te materia-
ły lub urządzenia. Zamawiający zastrzega sobie prawo wystąpienia do autora dokumentacji pro-
jektowej o opinię na temat oferowanych materiałów lub urządzeń. Opinia ta może stanowić pod-
stawę do podjęcia przez zamawiającego decyzji o przyjęciu materiałów lub urządzeń równoważ-
nych albo odrzuceniu oferty z powodu braku równoważności.

2. Sposób przygotowania oferty: 
Ofertę należy sporządzić na załączonym formularzu. Cenę oferty należy podać w formie wynagro-
dzenia ryczałtowego opracowanego na podstawie dołączonego do oferty przedmiaru robót i doku-
mentacji projektowej. Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty niezbędne do zrealizowania za-
mówienia wynikające wprost z dokumentacji projektowej, jak również w niej nie ujęte, a bez któ-
rych nie można wykonać zamówienia oraz podatek VAT. Wykonawca jest zobowiązany w cenie
oferty uwzględnić także załatwienie wszelkich innych formalności dotyczących budowy i kosztów
z tym związanych (np.: wytyczenie, inwentaryzację powykonawczą, badania wody). Celem wyce-
ny robót zaleca się sprawdzenie w terenie warunków wykonania przedmiotu zamówienia. 

3. Termin realizacji zamówienia: 
 od dnia podpisania umowy do dnia 23.12.2020 r.

4. Wymagane dokumenty:
-  wypełniony formularz oferty (podpisany przez osobę uprawnioną), 
-  wykazanie  dysponowania 1 osobą z  uprawnieniami  do kierowania  robotami  budowlanymi o
specjalności instalacyjnej w zakresie sieci wodociągowych (kopia uprawnień)

5. Wymagania stawiane oferentom (warunki udziału w postępowaniu):
Wykonawca powinien posiadać zdolność do wykonania przedmiotowego zamówienia, w tym wy-
kazać dysponowanie przynajmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami bu-
dowlanymi o specjalności instalacyjnej w zakresie sieci wodociągowych. 

6. Ocena ofert:
Zamawiający dokona wyboru oferty w oparciu o następujące kryterium: 100% cena.

7. Warunki wykluczenia:
Odrzuceniu będą podlegały oferty:
a) których treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego, 
b) złożone przez wykonawcę niespełniającego warunków określonych w zapytaniu ofertowym,
c) złożone po terminie składania ofert określonym w zapytaniu ofertowym.

8. Miejsce i termin złożenia oferty:
Oferty należy składać w zamkniętej kopercie osobiście lub listownie w Urzędzie Gminy Przystań,
ul. Częstochowska 5, 42-141 Przystajń, pok. nr 19 (Sekretariat) do dnia  24.11.2020 r. do godz.
10.00. 
Na kopercie należy umieścić napis: NIE OTWIERAĆ PRZED GODZ. 10.15 dnia 24.11.2020 r.



9. Otwarcie ofert nastąpi: 24.11.2020 r. godz. 10.15.

10. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami:
Paweł Antczak, e-mail: wodociag@gminaprzystajn.pl
Urząd Gminy Przystajń, ul. Częstochowska 5, 42-141 Przystajń, pok. nr 13, 
w godzinach: poniedziałek 8.00-16.00, wtorek-piątek 7.30-15.30, tel. 34/3191153 w. 113

mailto:inwestycje@gminaprzystajn.pl

