Kłodawa 4.02.2020 r.
RZP 2220.1.2020

ZAPYTANIE OFERTOWE
Burmistrz Kłodawy zwraca się z zapytaniem ofertowym wykonania robót
budowlanych polegających na realizacji inwestycji p.n. „Budowa oświetlenia drogowego
ul. Wspólnej – Etap I”
1. Przedmiot zamówienia: Zakres robót obejmuje budowę linii kablowej nn. 0,4 kV
oświetleniowej, posadowienie nowych słupów oświetleniowych wraz z montażem
kompletnych opraw oświetleniowych, a także ułożenie rur ochronnych i przepustowych
fi 75 mm w miejscach wystąpienia skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem terenu
i na skrzyżowaniach z istniejącymi wjazdami.
Zakres robót oraz szacunkową ilość elementów robót przedstawia przedmiar stanowiący
załącznik do zapytania. Wskazane są oględziny obiektu przed złożeniem oferty. Załączony
przedmiar należy traktować jako przykładowy i może być modyfikowany przez oferenta.
W wycenie ofertowej należy uwzględnić dodatkowe koszty przewidziane do poniesienia
przez Oferenta, a nie uwzględnione w przedmiarze robót:
- organizacja pomieszczeń socjalnych dla pracowników
- wywóz i utylizacja materiałów rozbiórkowych
- roboty porządkowe na placu budowy
- zabezpieczenie pod względem BHP i p.-poż.
- wykonanie barier zabezpieczających
- odtworzenie terenu do stanu pierwotnego
- zaopatrzenie w energię elektryczną i wodę
- opracowanie mapy powykonawczej
Wycenę wskazanych robót towarzyszących można uwzględnić w dodatkowych pozycjach
kosztorysu lub uwzględnić w kosztach ogólnych kosztorysu, który w formie uproszczonej
należy dołączyć do oferty.

2. Termin realizacji zamówienia: zakończenie robót nie później niż 30.04.2020 r.
3. Kryteria oceny ofert: najniższa cena – 100 %
4. Oceny wypełniania kryteriów dokonuje się poprzez porównanie oferty badanej do oferty
najkorzystniejszej w ramach danego kryterium.
5. Sposób przygotowania oferty:
Ofertę sporządzić należy na załączonym druku „OFERTA ” (Załącznik Nr 1).
Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną. Do oferty należy załączyć
podpisany wzór umowy, który stanowił będzie akceptację warunków umowy.
6. Miejsce, termin, sposób złożenia oferty:
Urząd Miasta i Gminy w Kłodawie, ul. Dąbska 17, 62-650 Kłodawa – w formie pisemnej,
w zamkniętej kopercie z dopiskiem „OFERTA – RZP.2220.1.2020” do dnia 17.02.2020 r. do
godz. 1000 .
7. Do zamówienia nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych.

Burmistrz Kłodawy
/-/ Piotr Michalak

________________________________________________________________________________________________________________________
Sprawę prowadzi:

Jacek Ogorzelski – inspektor UMiG w Kłodawie
tel. 63 2730622 wewn. 119

Załącznik nr 1
............................................
(pieczęć Wykonawcy)

.......................... dnia..............................
(miejscowość)

(data)

Burmistrz Kłodawy
ul. Dąbska 17
62 - 650 Kłodawa
OFERTA
W związku z ogłoszeniem postępowania przetargowego, zapytaniem ofertowym
dotyczącym zamówienia publicznego nr RZP 2220.1.2020 na realizację zadania „„Budowa
oświetlenia drogowego ul. Wspólnej – Etap I”
1. Oferuję cenę brutto za realizację zamówienia w wysokości: …............................. zł
słownie złotych: .............................................................................................................
w tym należny podatek VAT w wysokości ............................. złotych.
2. Przyjmuję do realizacji postawione przez Zamawiającego w zapytaniu ofertowym
warunki i akceptuję wzór umowy.
3. W przypadku udzielenia mi zamówienia zobowiązuję się do zawarcia umowy
w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.
Nazwa i adres Wykonawcy:
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
NIP ..............................................................................
REGON .......................................................................
Adres, na który Zamawiający powinien przesyłać ewentualną korespondencję:
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................

………………………………………
Umowa Nr RU.RZP………………
zawarta dnia ………………………. pomiędzy:

Gminą Kłodawa
z siedzibą w Kłodawie, ul. Dąbska 17, 62-650 Kłodawa, NIP 6662002490, REGON 311019214
reprezentowaną przez Burmistrza Kłodawy – Piotra Michalaka
zwaną dalej Zamawiającym,
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - Grzegorza Dzięgielewskiego
a
……………………………………………………..
zwanym dalej Wykonawcą.
§1
Niniejszą umowę zawarto w wyniku negocjacji oraz na podstawie kosztorysu ofertowego na
wykonanie robót budowlano - montażowych.
§2
1. Zamawiający zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlano-montażowe
polegające na realizacji zadania p.n. „Budowa oświetlenia drogowego
ul. Wspólnej – Etap I”
Szczegółowy zakres prac określony został w kosztorysie ofertowym stanowiącym załącznik do
oferty Wykonawcy z dnia …………………....
2. Gwarancja na przedmiot zamówienia wynosi 36 miesięcy licząc od dnia wykonania
zamówienia.
§3
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać zamówienie o którym mowa w § 2 w terminie do dnia
30.04.2020 r.
2. Przez wykonanie zamówienia rozumie się wykonanie robót budowlanych potwierdzone
protokółem odbioru przez Zamawiającego.
§4
1. Cena za wykonanie zamówienia, o którym mowa w § 2 wynosi ……………………….. zł brutto
(słownie złotych: …………………………………………………………………...……………………...).
2. Kwota określona w ust 1 jest ceną ryczałtową i obejmuje wykonanie całości przedmiotu
zamówienia, o którym mowa w § 2.
3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie ryzyko i odpowiedzialność
Wykonawcy za prawidłowe oszacowanie wszystkich kosztów związanych z wykonaniem
przedmiotu zamówienia.
§5
1. Wynagrodzenie płatne będzie przelewem, na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy,
po wykonaniu zamówienia, w ciągu 30 dni, od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo
wystawionej faktury.
2. Datą zapłaty faktury będzie data obciążenia konta Zamawiającego.

§6
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku:
- zwłoki w wykonaniu umowy w wysokości 2 % wynagrodzenia brutto określonego w § 4 za każdy
dzień zwłoki,
- zwłoki w usunięciu wad w wysokości 3 % wynagrodzenia brutto określonego w
§ 4 za każdy dzień zwłoki
- odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn obciążających Wykonawcę w wysokości
10 % wynagrodzenia określonego w § 4.
2. Karę, o której mowa w ust. 1, Wykonawca zapłaci na wskazany przez Zamawiającego rachunek
bankowy przelewem, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia doręczenia mu żądania
Zamawiającego zapłaty takiej kary umownej. Zamawiający jest upoważniony do potrącenia
należnych kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy.
3. Zamawiający upoważniony jest do domagania się odszkodowania na zasadach
ogólnych, jeżeli poniesiona szkoda przekracza kary umowne.
§7
1. W przypadku wystąpienia wad w wykonanym przedmiocie zamówienia, Zamawiający prześle
wykonawcy protokół reklamacyjny, a Wykonawca zobowiązany jest odpowiedzieć w ciągu 7 dni.
2. Brak odpowiedzi uważa się za uznanie reklamacji, z obowiązkiem załatwienia jej zgodnie
z żądaniem Zamawiającego.
3. Stwierdzone protokółem usterki zostaną usunięte w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokółu,
chyba, że nie będzie to możliwe w związku z warunkami pogodowymi.
4. W razie nie usunięcia usterek w wyznaczonym terminie, Zamawiający zleci ich usunięcie na
koszt Wykonawcy.
§8
Wykonawca na własny koszt zapewni kierowanie robotami przez osobę uprawnioną.
§9
W sprawach nie unormowanych umową zastosowanie mają obowiązujące przepisy.
§ 10
Wszelkie zmiany niniejszej umowy mogą być dokonywane pod rygorem nieważności jedynie w
formie pisemnego aneksu, z podpisami upoważnionych przedstawicieli obu stron.
§ 11
Ewentualne spory wynikłe z niniejszej umowy strony poddają pod rozstrzygnięcie właściwego
rzeczowo i miejscowo dla Zamawiającego sądu powszechnego.
§ 12
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze
stron.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

