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ZAPYTANIE OFER

l.

WE Nr 512016

Przedmiot zam6wie ra I nazwa

,

,,Vlodernizacja budynku

ogrodzenia

i

teronu utwardzonego naleZ4cego do

Woj ew6dzkiego Inspekto

Ochrony RoSlin i Nasiennictwa w lloznaniu zlokalizowanysh \ /

Kaliszu przv ul. Warszawsl<i

j 63c"

Podstawa

-

wanie w sprawie zam6wienia o szacunkowe.j wartoSci niZszrej od

niniejsze post

kwcrty okreSlonei

w

zg<>dnte z Prawem

Zamowi

art.

Nirriejsze zapytanie ofertc,
(w'ww. pio rin. gov.

p

Vwio

t. 8 ustawy Prawo zarn6u,ieri publicznl,ch jest prowaclzone

4

rin

P

ub I ic

znych

or az

wewngtrznymi

re gul acj

ami Zarnawiaj 4ce> go,

jest opublikowane na strqnie internetowej
ielkopolskie)

w

Zamawtajipcego

zakladce,,zam6wienia publiczne", stanowi4c

jednoczeSnie zaproszenie

skladania ofert przez wszystkich potencjalnych Wykonawc6w

zainleresowanych niniej szy

zapytaniem.

2.

Opis przedmiotu

Przredmiotem zam6wienia

j

1, lBudynku garahowego

2. t)grodzenia czESci nieru<:
.1. Utwardzonych wewng

Ad. 1: Wbudynku gara|ovry

m2, wykonanym

w tradycyjnej

technologii przewiduj e si
demontaz instalacii centr

),

wypelnienie ubytkow u'
wymiana bram garahou,y
roboty malarskie wewngt
naprawa ogniomur6w,

wymiana systemu odwcr
wymiana posadzek w p,c

uporz4dkowanie placu
demontazu.

\

ry oraz usunigcie i

utylizacj

a grvrztr, i

element6w

Ad. 2: Zakres rob6t olano

ny

w postaci przEsel stalo

-

ch przy modernizacj

i ogro{zenia

nieruch,rmoSci wykonanego

h na podmur6wce o LEcznej dlugoSci 44,20 m, obejmuje:

igcie niepoZqdanej r:oSlinnoSci

wyr6wnanie terenu i

w najblizszym s4siedztwie

ogrodzenia,

oezyszczenie

z

mch6rv

nalozenie warstwy za

oczyszezenre

z

usunl

antykorozyjne otaz

i

porost6w cokolu ogrodzerlia, wyprawa pgknigi

reczaj qcej pr zed

m

i

rys

oraz

wplywarni czynnikow atrno sferyc zny ch,

ognisk korozji przgsel ogroclzeniow.gch,:zabezpteczente

kof,czenie nawierzchniowa farlta oleina

do

stosorarania

zewngtrznego.

Ad. 3: W ramach

utwardzonych wewnqtrzny ch ci4g6w pieszo-j ezldny ch oraz

j

miejsc parkingowych o

zdemontowai istnrcr

powierzchni 435 tn2, nalezy'.

nawierzchniE wykonan4 z trylinki betonowej,

przygotowai podlo:Ze iulozyc z odpowiednimi spadftami nawierzchnig

zr

kostki

brukowej,
dokonai regulacji w

deszczowej zwlqczenrem',2 szt rur spadowych

do studzienek Scieko

ch,

uporz4dkowac plac b

ow

otaz usun?c I

gfrtz.

Opis technologii wykonania poszczegolnych prac ujgty zqstal w dokun:Lentac.ji projektowej,
przredmiarach oraz STWiO R

stanowi4cych zalycznrk nr

Zamawrajqcy nie dopuszcza

.ladania ofert wariantowych.

Zamawraj1cy nie dopuszcza

ladanra oferl czgSci owych.

'Zamawiajqcy dopuszcza

zliwoSi powierzenia Vrzel Wykonawcq: wykonania c:zg{ci
1, w takim przypadku zolowi4zanv jest do wskazania w

zarn6wienia podwykona

r

formularzu ofertowym

Termin wykonanizr

Tenmin r eahzacit zam6wien

4.

kt6rej fykonanie

z.amier:za powierzyi

1r

porlwykonawcom oraz do po

3.

zamowiema,

1,

nia nazw fi rm podwykonawb6w.

mowlenra

-

45 dni od daty pooplsarua umowy.

Wymagania dotyczrq e realizacji zam6wienia:

1) Wykonawca jest zobowi
zarn6wienia z na\e?yIq star

y do wvkonania rob6t budlowlanych bgd4cych przedmiotem
6crq,

otaz zgodnte z:

a) dokumentacj4 projel<t w4, przedmraramr

b) sztuk4 budowlan4,

i STWiOR (zalEoznik

ff

1),

wtqzujqcymi przepisarm, pizy zachowaniu przepis6w E|HP i

plpoL.,
c) zasadami wso6lczesne wiedzv technicznei.
d) uzgodnieniami dok

ymi w trakcie reahzacjr prac modernizacyjrrych,

2) P' rze dmiot zamowienia

ie wykonan y z material6w do star:c zony clt pr zez Wyko naw

3)

wlane nie mog4 posiadad iwad, rnusz4 posiadac odpowiednie

Dostarczone materialy

certyfikaty, deklaracj e zgod

4)

c

A,

i i atesty bezpieczenstwa.

Zamawtaj4cy zaleca p

wadzenie

wizji

lokahilych miejsc przewidzianyc)d

do

modernizacji, w celu stwit:

zenra wszystkich okolioznoSpi mog4cych rniei wplyw na ceng

ofe:rtow4 przedmiotu

wienia.

zarriechani e pr zepr ow adzeni wizj

Zamawiaj4cy

nip ponosi

oclpowiedzialnoSci za

i lokal ny ch pr zez Wykoriawcq.

Wtzia lokalna bEdzie moZli a do przeprowadzenia po upr2ednirn uzgodnieniu telef. pod nr:
WllORiN Poznafi Delegatura w Kaliszu 62-800, ul. Warszawska (i3c,
tel" 062 7 57 -18-5 5 (p. Iwona Remiszewska).

5)

Ustalenia

i

decyzje wyk

ustanowionym przedstawici

6)

ywania zam6wienia u'zgadliane bEdq przez Zamawraj4cego z
m Wykonawcy.

Prace bEd4 realizowane na terenie czynnym

w okolipy pracuj4cych
r

1!

zobowi4zany jest do odporvi

pro'wadzone prace

nie stanowily zagroZenia dla

7) Wykonawca

ponosi

pe:

prz:edmiotu zam6wienia.

8)

Wykonawcaudzieli Za

za wady na okres 36 m-c.y,
pr z:sz

Zamaw raj qc e go

5.

.

Wymagania formarl

wobec wykonawctiw

Wymaganym jest, aby Wyk

awca wykazal,2e:

- prowadzi dzialalnoSc gos

arcz4 w zakresi e przedm iotu zam6wienia,

-

posiada uprawnienia, wi

technicznym i osobami zdol

-

posiada polisg

go r;po darcz

ej

-

od odpo

w a2nq prze:z

- podpisze umowQ na wykon

f,rrm. Wykonra.wca

6. Wytyczne dla wyko
Ofe rta powinna zawier ac

'znika12l

za wvkonanie zam6w
orzLz:

nastgpuj 4ce dokumenty

- aktualny wypis z Central go Rejestru Dzial. Gospodarcpej lub KRS (;max 3 mies. od daty
wystawienia),

- min. 2 dokumenty poSw

4qce naleZyie wykonanie r0b6t

w podobnym zakresie w ci4gu

ostainich 5 lat,

-

oSwiadczenie

o

oosi

odpowiednim potencjalem t
oreLz: oSwiadczente

o brakr-r

(nir podstawie art. 22

i24

hnicznym

i

osobami :ldolnymi do wykonywania zam6vrienia

Jstaw do wykluczenia z posfgpowania

o

zaumowienie publiczne

a zamow ref publicznych).

- qykaz os6b, kt6re bgd4 ri:a rzowaly zadanie,

- polisg od odpowiedzialnoS i cywilnej w zakresie prowadzonej dzialalnoSci gospodat:zej
waZna,przez caly okres um
- kosztorys ofertowy.

7. Zasady wsp6lprac,y,
Zamow tenie realizowane

zalqcznrk

nr 3 ,

zie na podstawie umowy pipemnej

opisuj4cej wymogi zawarte

w

-

wg 'wzoru stanowiilcego

niniejsTym zapytaniu ofertowym wtaz z

zalqcznikami, Wykonawca.

rbowiEzuje siE do wykonania zam6wienia bezpo6rednio przez

osobgiy wymienion4le w

fercie. Zmiany w tym ,uln.ri. wymagej4 pisemnej

z:gody

Zamawraj1cego.

8.

Proces i kryteria u,y roru Wykonawcy

Oferty b9d4 najpierw podd

Le

ocenie formalnej

pol.wieldzenie posiadania rvi dzy

technicznym

i

osobowym

i

-

ze wzfilEdu na: konLpletnolc oferty oraz

doSwtadczenia, dyspon]owania odpora'iednim potenc-i alem

az zdolnolci4 finansow4 do wykonania :uam6wienia. W tym

zakresie Zamawiajqcy reze

rje sobie prawo do sprawdzerl,ia podanych informacji.

Zamawrajqcy dokona nast

de por6wnania

i

wyboru najkorzystniejszej ofe.dy. Kryterium

wyboru najkorzystniej szej,c rty spelniaj qcej wylej opisanb warunki forrnalne bgdzie wiLrtoSi
bruLtto

za wykonanre przed iotu zam6wienia. Stosowanie

ocenie ofert, stanowi
oferta, kt6ra uzyska najwy:?s
kryteria.

mal.ematyc :,'nych oblicze(t przy

'ow4 zasadg oceny ofert. Za najkorzystnieisz4 zostanie ur.nana
l4cznqhczbgpunkt6w obli(zonych

*

oprr'r"iu o nizej ustalone

Ifuyteria ocenv

ofeft: - cena

of.ert (wartoSd brutto oferty) I00% obliczonzL wediug wzoru:
na minimalna brutto

Cena ofe

Cena:

x

100

iej oferty brutto

Cena

Realizacja zam6wienia zos nie powierzona Wykonawcyf kt6rego oferta uzyska najwylsz4
iloSi punkt6w.

9.

Termin i miejsce

Oferta powinna odpowiad

ia oferfy na realizacjg wW. zamriwienia

w pelni na zapytanie ofertowe wtaz z zulqcznikami, porvinna

okr:eSlai WykonawcQ oraz wskazywai osobE

ikm 2

ofeftowym stanowi4cym ztl

do kontaktu - zgoclnie z

formularzem

do niniejszego zapy4ania ofertowego.

r.

eodz. f5.00 na adres: Wojewridzki

Oferfy prosimy przesyl

do

Inspektorat Ochrony Ro(il

i Nasiennictwa w Poznaniu. ul. Grunwaldzka 2508, 60-166

30.08.2015

Poznari.

Oferta mo?e byi przeslana I

i

otrzymanie

jej w kahdej z

terminu zlolenia oferty.

ykonawca wybrany

w tym postEpowaniu musi

zalqczyd do

dokumentacji przed podlri

niem umowy pisemn4 (olyginaln4) wersjg oferly wraz

zalEcznrkami, jeSli nie dost

zyl jej wczeSniej.

10,

z

Termin zwi4zania z fert1

Terrnin zwiqzania

z

ofeftq - 30 dni. Bieg terminu rozpocLyna sig wra.z z uplywem telminu

oznaczonego na skladanie

ofert4 o oznaezony okres, ni
powiadomi Wykonawc6w, a

11. Dane

Zamawiaj4

Woi ew6dzki Inspektorat

w Poznaniu. ul. Grunwaldzka

2508, 60-166 Poznair.
Faks 061 868-58-84 email:

a-p oznan@pio rin. gov.

Dodatkowych informacji na

nat zapytania oferlowego ud[iela:

Dzial Administracyjny, tel,

|

8

60 - 5 9 -28,

e

-mail

:

pl

da-p ozttan@piorin.

gov.pl

Po:znaf. dnia 16.08.2016 r.

T,powa?antem
Y ROiiLlN

I NASiIENNICTWA

