Egz. Nr 1
Gdańsk, dnia 14.05.2018r.

ZAPROSZENIE
do złożenia propozycji ofertowej

1.

Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest:

„Naprawa ciągu pieszego łączącego park brzeźnieński z falochronem zachodnim ”

– ZP2/52/V/2018

I. Charakterystyka ogólna przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest naprawa zniszczeń, na ciągu pieszym łączącym Park Brzeźnieński z
Falochronem
Zachodnim,
powstałych
na
skutek
sztormu
z
listopada
2016r.
Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia zawarty jest w załącznikach do niniejszego
Zaproszenia nr 1 - 6
Wynagrodzenie – ryczałtowe.

II. Wizja lokalna
Ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia przed złożeniem oferty wskazane jest dokonanie
wizji lokalnej miejsca roboty budowlanej.
Dokonanie wizji lokalnej w miejscu wykonywania zamówienia nie jest wymagane, ale wskazane dla
rzetelnego przygotowania oferty. Wykonawcy mogą dokonać wizji lokalnej w obecności
przedstawicieli Zamawiającego.
W sprawie wizji lokalnej należy kontaktować się z upoważnionymi przedstawicielami Zamawiającego
w tym zakresie, którymi są:
- p. Mateusz ŻYLEWICZ tel. 601 039 278
III. Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień: kod CPV:
45233222-1

Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

IV. Obowiązki Wykonawcy:
1. Wykonawca winien przestrzegać warunków prowadzenia robót zawartych w dokumentacji
wykonawczej i uzgodnieniach z użytkownikiem.
2. Przed rozpoczęciem robót Wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia harmonogramu
robót z Zamawiającym.
3. Wykonawca we własnym zakresie zorganizuje czasowe zaplecze budowy na terenie
przeznaczonym pod realizację zadania.
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4. Wykonawca we własnym zakresie uzyska zezwolenia z Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni,
na przejazd przez Park Brzeźnieński na teren Falochronu Zachodniego, dla pojazdów
niezbędnych do wykonania robót.
5. Wykonawca zapewni prowadzenie robót przez osobę Kierownika Robót posiadającego
uprawnienia w branży konstrukcyjno - budowlane wraz z ważnym zaświadczeniem PIIB.
6. Wykonawca będzie używać do montażu sprzętu mechanicznego i transportowego zgodnego z
warunkami GZDiZ.
7. Wykonawca będzie prowadzić roboty zgodnie z przepisami bhp i ppoż. oraz utrzymać plac
budowy w należytym porządku (zgodnie z Dz.U. 47 z dnia 19.03.2003 r.),
8. Wykonawca przyjmie technologie i organizację do prowadzenia robót w sposób
zapewniający:
a) bezpieczeństwo osób przebywających w terenie oraz ochronę mienia,
b) bezpieczną i zgodną z przepisami technologię robót,
c) ochronę powietrza atmosferycznego przed zanieczyszczeniami przez zastosowanie
sprawnego i właściwie eksploatowanego sprzętu,
d) bezpieczeństwo konstrukcji, budowli, budynków i urządzeń oraz właściwe warunki
eksploatacyjne dla obiektów zlokalizowanych w sąsiedztwie placu budowy oraz dróg
dojazdowych w tym rejonie.
V. Termin realizacji przedmiotu zamówienia:
Od dnia podpisania umowy do 11.07.2018r..

VI. Miejsce wykonywania prac:
1.

Zakres napraw obejmuje odcinek na terenie Portu Gdańskiego, od zachodniego końca opaski
brzegowej z narzutu kamiennego do miejsca zmiany nawierzchni z szutrowej na betonową (dz. nr
142/6)

2.

Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych obejmujących niepełny przedmiot
zamówienia. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
Oferty nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia określonego w szczegółowym
opisie zostaną odrzucone.

3.

Propozycja Wykonawcy ma zawierać następujące dokumenty:
1) Formularz ofertowy – Załącznik nr 1 do Zaproszenia;
2) Kosztorys ofertowy zawierający ceny jednostkowe sporządzony na podstawie Przedmiaru
robót który stanowi załącznik nr 3 do Zaproszenia.
3) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej (jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji),
wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

4.

Przed podpisaniem umowy a najpóźniej w dniu jej podpisania Wykonawca przedłoży
Zamawiającemu uprawnienia kierownika robót posiadającego:
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uprawnienia budowlane o specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń, wraz z
zaświadczeniem o przynależności do PIB.

5.

Opis sposobu obliczenia ceny w składanym rozpoznaniu cenowym:
− W zaoferowaną cenę należy wliczyć wszystkie koszty, które Wykonawca musi ponieść do
realizacji zamówienia, uwzględniając wszystkie zapisy, ilości i wymagania, które są określone
przez Zamawiającego w niniejszym Zaproszeniu oraz załącznikach do niego.
− Wartość całkowitą brutto za całość zamówienia należy przenieść z kosztorysu ofertowego
do Formularza ofertowego.
− W cenie przedmiotu zamówienia muszą być uwzględnione wszystkie elementy zamówienia.
− Zamawiający wymaga, aby wszystkie ceny były podane z zaokrągleniem do dwóch miejsc po
przecinku. Kwoty wykazane w ofercie zaokrągla się do pełnych groszy zgodnie
z matematycznymi zasadami zaokrąglania, tj.:
a) ułamek kończący się cyfrą od 0 do 4 należy zaokrąglić w dół;
b) ułamek kończący się cyfrą od 5 do 9 należy zaokrąglić w górę;
- Oferta musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, do dwóch miejsc po przecinku.
- Cena brutto ma zawierać podatek VAT.
- Zamawiający nie przewiduje możliwości prowadzenia rozliczeń w walutach obcych.
- Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

6. UWAGA:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
1) zmiany treści Zaproszenia lub warunków Zaproszenia,
2) odwołania Zaproszenia lub warunków Zaproszenia,
3) zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru oferty,
4) żądania złożenia uzupełnień lub wyjaśnień dotyczących złożonej oferty.
5) do niniejszego Zaproszenia nie stosuje się przepisów ustawy Prawo Zamówień
Publicznych.
7.

Sposób oceny ofert:
a) Kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej: cena 100%
b) Sposób porównania ofert: oferty zostaną przeliczone zgodnie ze wzorem:
cena oferty najniższej/cena oferty badanej x 100 x 100% Oferta najkorzystniejsza to ta,
która uzyska największą ilość punktów w kryterium cena.
c) Zaproponowane ceny i inne warunki będą porównywane z innymi ofertami.
d) Z firmą, która przedstawi najkorzystniejszą ofertę zostanie podpisana umowa.
e) Od decyzji Zamawiającego nie przysługują środki odwoławcze.

8.

Opis sposobu przygotowania propozycji ofertowej:
Ofertę można złożyć w zamkniętej, nieprzezroczystej kopercie w siedzibie Zamawiającego,
ponadto musi posiadać następujące oznaczenie:
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Nazwa Wykonawcy
Adres

GDAŃSKI OŚRODEK SPORTU
ul. Traugutta 29
80 – 221 Gdańsk

Oferta na przetarg pn.:

„Naprawa ciągu pieszego łączącego park brzeźnieński z falochronem zachodnim ”
Sygnatura sprawy: ZP2/52/V/2018
Nie otwierać przed dniem 21.05.2018 r. godz. 10.00

−

Ofertę można złożyć wybranym poniżej sposobem:
• osobiście,
• mailem na adres: 2ciagpieszy2018@sportgdansk.pl
W przypadku składania oferty drogą elektroniczną (e-mail) koniecznym jest – pod rygorem
odrzucenia oferty – złożenia formularza oferty w formie pliku PDF

•

9.

bądź drogą pocztową:
Gdański Ośrodek Sportu
ul. Traugutta 29
80 – 221 Gdańsk

Termin składania ofert upływa dnia 21.05.2018 r. o godz. 09.30.
Oferta powinna zostać napisana w języku polskim, trwałą i czytelną techniką.
Oferta powinna obejmować całość zamówienia określonego przez Zamawiającego.

10. Miejsce i termin otwarcia ofert:
Otwarcie ofert nastąpi dnia 21.05.2018 r. o godz. 10.00 w siedzibie Zamawiającego mieszczącej
się w Sali konferencyjnej – I piętro.
11. Oferta otrzymana przez Zamawiającego po upływie terminu na składanie ofert
nie będzie podlegała procesowi oceny.
Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać
złożoną przez siebie ofertę przed upływem terminu wyznaczonego na składanie ofert.
12. Informacja o wyniku postępowania zostanie zamieszczona na stronie internetowej
Zamawiającego w zakładce Zamówienia do 30 tys. euro – postępowania rozstrzygnięte.
13. Osoby uprawnione do kontaktów z Wykonawcami
Sprawy proceduralne – Sekcja Zamówień Publicznych
Agnieszka Halama - Kurnik
Numer telefonu:
505452176
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Adres poczty elektronicznej:

agnieszka.halama-kurnik@sportgdansk.pl

Załączniki:
1–
Formularz ofertowy.
2Opis przedmiotu zamówienia.
3Przedmiar.
4–
STWiOR.
5–
Projekt budowlano – wykonawczy.
6–
Projekt umowy.
DYREKTOR
GDAŃSKIEGO OŚRODKA SPORTU
/-/ Leszek PASZKOWSKI
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