G}.1r

}JA l,{S

Z C Z O}IOTIł

z s,ęclzihe

!]6-320 Ms7.7o-,o...l, D,r .Pi}sl,olkieqo
te],:

centra|a 46 85Ii

2Ł]

.1

2C, sekietarrai 46 85lj 21 4C

iax: 46 E58 26 4i]

i,]lp838-]4,25-ł20,,c,lrn;75Dl48609

c

,nel|:

ZAPYTANlE OFERTOWE
G.272.2.2019.RW z dnia 7 paźdz|ernika 2019r.
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Na wykonanie roboty budowlanej polegającej na:

ZAPROJEKTOWAN!U

t

BUDOWIE OŚWIETLENIA ULICZNEGO W MSZCZONOWIE NA ULICY
CZEREŚNlOWEJ

Zamówienie poniżej 30 000 EURO zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamÓwień publicznych
z dnia 29 stycznia 2OO4r. (t.j. Oz. lJ.z2OL9r. poz. 1843 ze zm.)

l.

Nazwa iadres Zamawiającego:
Gmina Mszczonów,96-320 Mszczonów, Plac Piłsudskiego 1,
N P: 838-14-26-420, REG N : 750148609
!

ll. Opis przedmiotu zamówienia:

,,Zaprojektowanie i budowa oświetleniaulicznego w
Mszczonowie na ulicy Czereśniowe7" w systemie zaprojektuj i wybuduj.

Przedmiotem niniejszego zapytania jest zaprojektowanie i budowa (rozbudowa) linii
oświetleniaulicznego w Mszczonowie przy ulicy Czereśniowej (częśćdziałki 1226 oraz
działka L228lL| na długościok. 500 m wraz ze słupami linii napowietrznej nN z źerdzi
wirowanych o długości].0,5m (ok. 10 - 12 szt.) i linią napowietrzną pomiędzy nimi. Na
wszystkich słupach zamontowane zostaną oprawy oświetlenia zewnętrznego LED o mocy
35 W, o jednostronnym rozmieszczeniu.
W ramach zamówienia do Wykonawcy należy ponadto:

1) uzyskanie niezbędnych uzgodnień, opinii umożliwiających realizację zadania
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2.

lll.

oraz

ewentualnych decyzji administracyjnych (jeśli będą wymagane)
realizacja robót budowlanych wraz z nadzorem autorskim.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych

Termin realizacji zamówienia:
Zamówienie należy zrealizować przez okres od 50 do 70 dni kalendarzowych, licząc od
daty podpisania umowy, zgodnie z deklaracją zawartą w ofercie.

lV.

Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierowań przy wybone oferty, wlaz z
podaniem wag Ęch kryteriów i sposobu oceny ofert:

L.

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie następujące kryteria

oceny ofert:
1) kryterium cena (oznaczenie C)
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2.

% (pkt),

-

znaczenie wagi i maksymalna liczba punktów

kryterium termin realizacji zadania
liczba punktów
a0 % (pkt).

Sposób oceny ofert:

-

-

-

60

(oznaczenie T) znaczenie wagi i maksymalna

1)

zamawiającY, zgodnie z art.24 aa UPZP, najpierw dokona oceny ofert, a następnie
zbada
czY wYkonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega
wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
ocenie według kryteriów oceny ofert, poddane zostaną jedynie oferty nieodrzucone.
zamawiającY dokona oceny ofert w oparciu o kryteria oceny ofert, przyznając każdej
z nich
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3)

ilośćpunktów obliczoną następująco:
opis kryterium cena:

a)

Kryterium rozPatryWane będzie na podstawie ceny oferty brutto za wykonanie

zamówienia zadeklarowanej przez wykonawcę w formularzu ofertowym.
W tYm kryterium można uzyskać maksymalnie 60 punktów. przyznane punkty zostaną
zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku. Liczba punktów w kryterium cena zostanie
obliczona w następujący sposób:

c=Tx

60 pkt

Gdzie:
cmin

Co-

b)

-

najniższa cena spośród nieodrzuconych ofert

c€hEt ocenianej oferty
opis krvterium terminu realizacii zadania:

PunktY w kryterium ,,Termin realizacji zadania"
- oznaczenie T będą rozpatrywane na
terminu
realizacji
zadania
liczonego
Podstawie
od momentu podpisania Umowy, liczonego w
dniach kalendarzowych, a zaoferowanego przez Wykonawcę w Formularzy ofertowym, w
liczbie dn! od min. 50 do max. 70 dni kalendarzowych. W tym kryterium najkrótszy termin
wYkonania zadania można uzyskaĆ max. 40 pkt. Wykonawca zobowiązany jest zadeklarować
termin realizacji zamówienia wyłącznie w przedziałach liczących każdy 5 dni kalendarzowych
(krokach) w granicach od min. 50 do max. 70 dn] kalendarzowych od dnia podpisania
umowy.
llośćpunktów w tym kryterium,,T" zostanie obliczona następująco:
70 dni kalendarzowych
-0 pkt
65 dni kalendarzowych
-10 pkt
60 dni kalendarzowych
-20 pkt
55 dni kalendarzowych
-30 pkt
50 dni kalendarzowych
pkt

-40
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najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska łącznie największą liczbę

punktów (P)wyliczoną zgodnie z poniższym wzorem

:

P=C+l
gdzie

T
P

C

V. Warunki

:

łączna liczba punktów oferty ocenianej,
liczba punktów uzyskanych w kryterium cena,
liczba punktów uzyskanych w kryterium termin realizacji zadania
udziatu w postępowaniu dotyczące:

t. zdolności technicznei lub zawodowei:

1}

wiedza i doświadczenie:

a) Wykonawca zobowiązany jest wykazać się doświadczeniem w wykonaniu, w okresie ostatnich 3 lat

-

przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalnościjest krótszy
okresie, co najmniej jednej roboty budowlanej, polegającej na budowie oświetlenia ulicznego.

w tym

b) Wykonawca zobowiązany jest wykazać się wykonaniem w okresie ostatnich 3 lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalnościjest krótszy - w tym okresie, co
najmniej jednego zamówienia - usługi, polegającej na opracowaniu projektu wykonawczego
(dokumentacji projektowej) d la budowy oświetlenia ulicznego.

Powyższy warunek uważa się za spełniony łącznie (ww. zakres wykonawca wykonał w ramach jednego
zadania) lub oddzielnie (ww. zakres wykonawca wykonał w odrębnych zamówieniach).
2) osobv skierowane przez wvkonawce do realizacii zamówienia:

Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że dysponuje osobami, które będą skierowane przez
wykonawcę do realizacji zamówienia, posiadającymi odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie
zawodowe, niezbędne do wykonania zamówienia, nie mniejsze niż określono poniżej:
Zespół projektantów:
a)

projektant w specjalności elektro-energeĘcznej

-

minimum 1 osoba:

minimalne kwalifikacie zawodowe: uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności
elektro-energetycznej;
minimalne doświadczenie zawodowe: trzy lata doświadczenia zawodowego w projektowaniu
w danej specjalności liczone od daty uzyskania uprawnień budowlanych do projektowania;

.
a)

Osoby skierowane do wykonania robót budowlanych:

kierownik budowy

-

minimum 1osoba:

minimalne kwalifikacie zawodowe: uprawnienia budowlane

do

kierowania robotami

budowla nym i w specja lności e lekro- energetycznej;
m in im a

l

ne doświa dcze

n

ie zaw odow

e :

trzy lata doświadczenia zawodowego w kierowaniu robotami budowlanymi jako kierownik
budowy lub kierownik robót energetycznych liczone od daty uzyskania u,prawnień
budowlanych;
Wymienione wyżej osoby winny posiadać uprawnienia wymagane przepisami ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prowo Budowlane (wg stanu prownego obowiqzujqcego na dzień wszczęcia postępowania), lub
równoważnymi uprawnieniami budowlonymi wydanymi na podstawie wcześniejobowiqzujqcych
przepisów, lub innymi uprawnieniami umożliwiajqcymi wykonywanie tych samych czynności, do
wykonywania których w oktualnym stanie prownym uprawniojq uprawnienio budowlane w tej samej
specjalności,

Wykonawca oświadczy, że dysponuje/będzie dysponował zespołem kadry kierowniczej robót
budowalnych niezbędnymi do prawidłowei reaIizacji Zamówienia .
Pozostałe warunki realizacji przedmiotu zamówienia określizawarta umowa, której wzór stanowi
Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego.

V.

Warunki płatnościza przedmiot zamówienia: Wynagrodzenie w formie ryczałtowej.
Wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, w tym m.in.: koszty robocizny,
materiałów, transportu, dojazdu na miejsce realizacji usługi, koszty wykonania przeglądów
sieci oświetlenia, koszty pracy sprzętu oraz koszty związane z zagospodarowaniem odpadów

(zużyte źrodłaświatłaitp.) niezbędnych do wykonania niniejszego zamówienia obciążają

Wykonawcę.

Wynagrodzenie należne Wykonawcy płatne będzie jednorazowo na podstawie prawidłowo
wystawionej faktury VAT przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego, po wykonaniu przedmiotu
zamówienia, ispisaniu protokołu odbioru końcowego przedmiotu zamówienia bez uwag.

Vl.
V|!.

Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami:
Renata Wolak, tel.: (046) 858-28-36.
Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim,
zgodnie z zalączonym formularzem ofertowym (załącznik Nr 1 do Zapytania ofertowego) i
złożyć w n ie p rzezroczystej, za kl ejo n ej ko pe rcie o pisa nej nastę p ująco :

Oferta na: ,,Zaprojektowanie i budowę oświetlenia ulicznego w Mszczonowie na ulicy
Czereśniowej." Nie otwierać przed dniem: 22 października 2079 godz. 17:00.

Vllt.

Miejsce i termin złożeniaoferty: oferty należy składać w Urzędzie Miejskim
w Mszczonowie, 96-320 Mszczonów Plac Piłsudskiego 1 w pok. nr 1 (punkt podawczy)
w terminie do 22 października 2019 r., do godz, 11:00.

X. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny.

mgr inż, Józef GĄegorz Kureh

