GMINA ŁABOWA
Łabowa 38,
33-336 Łabowa

Łabowa, dnia 15 czerwca 2022 r.

RI.272.1.59.2022
Zamawiającym jest:
GMINA ŁABOWA 33-336 ŁABOWA 38
Telefon: / 018 / 414 24 50
fax: / 018 / 414 24 51
Internet: http:// www.labowa.pl
e-mail: gmina@labowa.pl

Ogłoszenie o pisemnym przetargu
o wartości poniżej 130 000 zł netto pn.:
”Modernizacja pomieszczeń socjalno-bytowych w budynku świetlicy wiejskiej
w Roztoce Wielkiej”
I. Opis przedmiotu zamówienia:
1) Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na realizacji prac remontowych
pomieszczeń na poddaszu w budynku świetlicy wiejskiej w Roztoce Wiejskiej. Zakres robót
obejmuje:
a) roboty demontażowe na poddaszu wewnątrz obiektu,
b) montaż pieca c.o. elektrycznego wraz z podgrzewaczem cwu i rozprowadzeniem
instalacji centralnego ogrzewania i c.w.u,
c) modernizacja wewnętrznej instalacji elektrycznej w pomieszczeniach na poddaszu,
d) modernizacja instalacji wod – kan wraz z montażem urządzeń wewnątrz obiektu,
e) wymiana stolarki okiennej,
f) wymiana stolarki drzwiowej wewnętrznej,
g) wymiana okładzin ścian,
h) montaż instalacji wentylacji w pomieszczeniu łazienki i kuchni,
i) niezbędne prace malarskie modernizowanych pomieszczeń.
2) Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia 3 letniego okresu gwarancji i rękojmi.
3) Warunki płatności - realizacja faktury do 30 dni od daty złożenia Zamawiającemu.
II. Termin wykonania zamówienia:
Realizacja zamówienia – 31.08.2022r.
III. Warunki udziału w postępowaniu:
Wykonawcy powinni dostarczyć w celu potwierdzenia spełnienia wymaganych warunków:
1)

wypełniony formularz ofertowy (załącznik nr 1), z własnoręcznym podpisem osoby
uprawnionej do reprezentowania oferenta,

2)

potwierdzona kserokopia dokumentu stwierdzającego posiadane kompetencje – uprawnienia

budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno –
budowlanej oraz potwierdzoną kserokopią dokumentu stwierdzającego przynależność do
właściwej izby inżynierów budownictwa.
IV. Sposób obliczenia ceny oferty:
1) Obowiązującym wynagrodzeniem w niniejszym postępowaniu jest wynagrodzenie
ryczałtowe, o którym mowa w art. 632 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks
cywilny. W związku z powyższym cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do
zrealizowania zamówienia wynikające wprost z dokumentacji projektowej, jak również
w niej nieujęte, a bez których nie można wykonać zamówienia.
2) Przy obliczaniu ceny ofertowej Wykonawca może posiłkować się załączonym do ogłoszenia
przedmiarem robót, opracowanym na potrzeby Zamawiającego, nie stanowi on jednak
szczegółowych wytycznych dla Wykonawcy do obliczenia ceny ofertowej.
V. Sposób przygotowania oraz miejsce i termin składania oferty:
1) Ofertę należy złożyć w formie pisemnej, w nieprzejrzystej kopercie. Na kopercie należy
umieścić nazwę i adres zamawiającego, nazwę i adres zleceniobiorcy oraz adnotację:
„Oferta na Modernizacja pomieszczeń socjalno-bytowych w budynku świetlicy
wiejskiej w Roztoce Wielkiej”.
2) Ofertę należy złożyć osobiście w siedzibie zamawiającego lub przesłać na adres:
Gmina Łabowa, 33-336 Łabowa 38
3) Dopuszcza się także przesyłanie ofert drogą elektroniczną (skany podpisanej
i opieczętowanej oferty) na adres: przetargi@labowa.pl z zastrzeżeniem, że data i godzina
wpływu na serwer pocztowy urzędu musi być zgodna z wymogiem określonym w pkt. 4
z zastrzeżeniem, że oferent, który złoży ofertę drogą elektroniczną a jego oferta zostanie
wybrana jako najkorzystniejsza ma obowiązek w ciągu trzech dni roboczych od dnia
ogłoszenia wyników postępowania przekazać oryginały przesłanych dokumentów. Nie
dotrzymanie powyższych warunków skutkuje wyborem drugiej najkorzystniejszej oferty.
4) Oferta winna dotrzeć do zamawiającego w nieprzekraczalnym terminie do dnia
23 czerwca 2022r., do godziny 10:00.
5) Oferty otrzymane po terminie ich składania zostaną zwrócone Wykonawcom bez
otwierania.
6) W przypadku braku wskazanych danych Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za
zdarzenia mogące wyniknąć z powodu tego braku np. otwarcie oferty przed
wyznaczonym terminem otwarcia, a w przypadku przesłania oferty pocztą elektroniczną
na inny adres - jej nieotwarcie.

7) Korespondencja, która wpłynie do Zamawiającego po godzinach jego urzędowania,
zostanie potraktowana tak, jakby przyszła w dniu następnym.
VI. Osobami upoważnionymi do kontaktów z Oferentami są:
1)

w sprawach merytorycznych - Inspektor Witold Prusak tel.: 18 414 24 64 wtorek, środa,
czwartek od godz.8:00 do 15:30

2)

w sprawach proceduralnych Kamila Kaczurowska – Referat Inwestycji UG Łabowa,
tel. 18 414 24 63

VII. Oferta złożona w toku postępowania przestaje wiązać gdy została wybrana inna oferta lub gdy
postępowanie zostało zamknięte bez wybrania którejkolwiek z ofert.
VIII. Kryteria wyboru oferty:
Kryterium wyboru ofert jest cena.
Ocena – najniższa cena - 100 pkt., pozostałe oferty proporcjonalnie.
IX. Informacja dodatkowe:
1) Po zakończeniu postępowania Wykonawca, którego oferta została wybrana, jako
najkorzystniejsza zawrze umowę w terminie do 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia
o wyborze oferty.
2) Organizator postępowania może zamknąć przetarg bez wybrania ofert, gdy żadna ze
złożonych ofert nie odpowiada warunkom postępowania.
3) Organizator postępowania zastrzega sobie prawo jego unieważnienia w każdym czasie bez
podania przyczyn.
Zatwierdził:
WÓJT GMINY
Marta Słaby

W załączeniu:
- Załącznik nr 1 - Formularz oferty,
- Załącznik nr 2 - Przedmiar robót,
- Załącznik nr 3 - Projekt umowy.

