Zapytanie ofertowe nr. Z1/4/04/2020

Puławy 10.04.2020r.

Remont obrzeży basenów strefy bagiennej ZP.W.B 05 i ZP.W.B 06 na Północnym Patio
Puławskiego Parku Naukowo-Technologicznego.
Opis zadania:
Rozebranie i oczyszczenie istniejących elementów granitowych nabrzeża, zamontowanie w nich
elementów (po dwa o długości +/- 40 cm) umożliwiających umocowanie ich w odtworzonej opasce
betonowej basenów. Rozebranie istniejącej uszkodzonej opaski betonowej wraz z przyległymi do
niej częściami nawierzchni otaczających (tereny zielone, kostka betonowa lub nawierzchnia
przepuszczalna żywiczno-mineralna). Wylanie nowej opaski betonowej z betonu wodoodpornego
(min. W8) – np. B35 W8. Wraz z umocowaniem w niej granitowych obrzeży. Odtworzenie
otaczających nawierzchni.
Do zadań wykonawcy będzie należało:
1. wykonane przedmiotu umowy zgodnie z opisem zawartym w zapytaniu, złożoną ofertą
oraz obowiązującymi przepisami i normami technicznymi,
2. zorganizowanie na własny koszt placu budowy, a w szczególności wyposażenie zaplecza
budowy zgodnie z potrzebami prowadzonych prac,
3. utrzymywanie na placu budowy czystości i porządku,
4. zapewnienie ochrony przeciwpożarowej,
5. spełnienie wymagań ochrony środowiska,
6. uprzątnięcie terenu budowy po zakończeniu prac budowlanych.
Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na zrealizowane roboty. Okres gwarancji wyniesie
trzydzieści sześć miesiące licząc od dnia następującego po dniu podpisania przez strony protokołu
końcowego. Zgłoszone usterki i wady będą przez wykonawcę rozpatrywane w pierwszej kolejności
w terminie siedmiu dni od zgłoszenia. W przypadku poważniejszej wady termin do jej usunięcia
wynosi czternaście dni.
Wykonawca jest zobowiązany do dokonania, przed złożeniem oferty, wizytacji miejsca realizacji
zamówienia i weryfikacji rodzaju i zakresu oferowanych robót.
Termin realizacji zamówienia - do końca czerwca 2020r.
Po wyłonieniu wykonawcy zostanie sporządzona umowa określająca warunki przebiegu i odbioru
robót oraz sposób dokonania płatności.

Kryterium wyboru wykonawcy jest najniższa cena.
1.

Cena powinna być podana w złotych polskich i obejmować cenę w rozumieniu art. 3 ustawy z 9
marca 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług. (Dz. U. z 2019 r. poz. 178). Cena
oferty powinna być podana w PLN cyfrowo i słownie z zaokrągleniem do dwóch miejsc po
przecinku.

2.

Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z
wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego.

3.

Wszelkie rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w złotych
polskich.

4.

Zamawiający informuje, że jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby
do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku
od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej
ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.
Wykonawca, składając ofertę, ma obowiązek poinformować Zamawiającego, czy wybór oferty
będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę
(rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego
powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

5.

Jeżeli ofertę złoży osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej w cenie oferty
należy wliczyć składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz zaliczkę na podatek
dochodowy, które to Zamawiający, zgodnie z obowiązującymi przepisami, zobowiązany byłby
naliczyć i odprowadzić.

Oferty należy składać do 24 kwietnia 2020r. do godz. 15.00 listownie na adres PPNT, ul. Ignacego
Mościckiego 1, 24-100 Puławy lub drogą elektroniczną na adres email biuro@ppnt.pulawy.pl.
Informacji telefonicznych udziela Andrzej Burek pod numerem tel. 783508555.
Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

