Lipinki Łużyckie, 20.03.2017r.
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ZAPYTANIE OFERTOWE
na „Wykonanie otworu studziennego (awaryjnego) nr 4 o projektowanej głębokości 80,0
m na ujęciu wód podziemnych z utworów trzeciorzędowych na ujęciu wiejskim
w miejscowości Lipinki Łużyckie”.
1. Dane Zamawiającego:
Gmina Lipinki Łużyckie
ul. Główna 9, 68-213 Lipinki Łużyckie
NIP 928-19-30-332
tel. 68/362-62-30 fax 68/362-62-41
2. Tryb udzielenia zamówienia:
Postępowanie prowadzone na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015r. poz. 2164 z późn. zm.) – wartość
zamówienia nie przekracza równowartości kwoty 30 000 euro.
3. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie otworu studziennego (awaryjnego)
nr 4 o projektowanej głębokości 80,0 m na ujęciu wód podziemnych z utworów
trzeciorzędowych na ujęciu wiejskim w miejscowości Lipinki Łużyckie. Zakres prac
obejmuje:
1) wykonanie prac terenowych polegających na:
a) wykonaniu i zafiltrowaniu otworu studziennego (awaryjnego) nr 4 do głębokości
ok. 80,0 m zgodnie z rozdziałem 4.b projektu robót geologicznych o konstrukcji
przedstawionej w załączniku nr 3.2 projektu robót geologicznych oraz korektami
zawartymi w specyfikacji (projekt robót geologicznych – załącznik nr 1, specyfikacja
techniczna wykonania i odbioru robót wraz z przedmiarem robót – załącznik nr 2);
b) pobór prób skał zgodnie z rozdziałem 4.f projektu robót geologicznych (projekt robót
geologicznych – załącznik nr 1)
c) pompowanie oczyszczające (łącznie przez 24h) i pompowanie pomiarowe
z wydajnością maksymalną ok 70,0 m 3/h zgodnie z rozdziałem 4.g projektu robót
geologicznych i ustaleniami hydrogeologa (projekt robót geologicznych – załącznik
nr 1).
d) pomiar zwierciadła wody, zgodnie z rozdziałem 4.g projektu robót geologicznych
i ustaleniami hydrogeologa (projekt robót geologicznych – załącznik nr 1).
e) pomiar geodezyjny zgodnie z rozdziałem 4.h projektu robót geologicznych (projekt
robót geologicznych – załącznik nr 1).

2) Badania laboratoryjne wód podziemnych w zakresie podanym w rozdziale 4.i projektu
robót geologicznych ( projekt robót geologicznych – załącznik nr 1).
4. Termin wykonania zamówienia.
Zamówienie należy zrealizować w terminie od dnia podpisania umowy do 30.06.2017r.
Za termin zakończenia przedmiotu umowy uważa się datę podpisania protokołu
końcowego odbioru robót.
5. Termin związania ofertą.
Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.
6. Warunki udziału w postępowaniu.
Warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej. Warunek ten będzie spełniony
przez Wykonawcę jeżeli Wykonawca wykaże, że w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym
okresie, wykonał roboty budowlane, których przedmiotem było wykonanie przynajmniej
3 otworów studziennych o głębokości co najmniej 80,0 m.
7. Wymagane dokumenty w przedmiotowym postępowaniu.
Wykonawca powinien załączyć w ofercie:
1) wypełniony formularz ofertowy według załącznika nr 3 do niniejszego zapytania
ofertowego,
2) wykaz robót budowlanych potwierdzający spełnienie warunków udziału
w postępowaniu według załącznika nr 4 do niniejszego zapytania ofertowego,
3) parafowany wzór umowy stanowiący załącznik nr 5 do niniejszego zapytania
ofertowego,
4) kosztorys ofertowy – wersja uproszczona,
5) harmonogram rzeczowy realizacji robót.
8. Kryteria wyboru oferty.
Kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej będzie:
cena 90%
okres gwarancji 10%
Zamawiający zastosuje następujący wzór do obliczenia punktacji w kryterium cena C(x):
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C(x) - ilość punktów przyznanych ofercie w kryterium cena brutto;
Cmin - minimalna cena brutto zaoferowana w zapytaniu ofertowym;
C badanej oferty - cena brutto badanej oferty

Maksymalna ilość punktów, jaką można uzyskać w kryterium cena wynosi 90 pkt.
Minimalny okres gwarancji i rękojmi za wady wymagany przez Zamawiającego wynosi
36 miesięcy. Okres gwarancji 36 miesięcy (gwarancja wymagana) liczona od dnia odbioru
przedmiotu zamówienia nie podlega ocenie przez Zamawiającego – 0 punktów.

Okres gwarancji 60 miesięcy – 5 punktów.
Okres gwarancji – 120 miesięcy – 10 punktów
Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który zadeklaruje okres gwarancji krótszy niż
36 m-cy. W przypadku, gdy Wykonawca zadeklaruje okres gwarancji dłuższy
niż 60 m-cy dla potrzeb obliczenia punktacji będzie traktowany jak 60 m-cy.
W
przypadku,
gdy
Wykonawca
zadeklaruje
okres
gwarancji
niż 120 m-cy dla potrzeb obliczenia punktacji będzie traktowany jak 120 m-cy.

dłuższy

W przypadku, gdy Wykonawca nie zadeklaruje okresu gwarancji Zamawiający uzna,
że został zaproponowany najkrótszy okres gwarancji wymagany przez Zamawiającego
36 m-cy i Wykonawca uzyska 0 pkt.
Maksymalna ilość punktów, jaką można uzyskać w kryterium gwarancja wynosi: 10 pkt.
W(x) = C(x) + G(X)
W(x) – wskaźnik

oceny ofert

C(x) – ilość

punktów przyznana ofercie w kryterium cena brutto

G(x) – ilość

punktów przyznana ofercie w kryterium gwarancja.

Maksymalna ilość punktów jaką może otrzymać oferta wynosi 100.
Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert
przedstawi taki sam wskaźnik oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę
z niższą ceną.
9. Miejsce i termin złożenia oferty.
Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w zamkniętej kopercie z opisem „ Oferta na
wykonanie otworu studziennego (awaryjnego) nr 4 o projektowanej głębokości 80,0 m na
ujęciu wód podziemnych z utworów trzeciorzędowych na ujęciu wiejskim
w miejscowości Lipinki Łużyckie” w siedzibie Urzędu Gminy Lipinki Łużyckie
ul. Główna 9, 68-213 Lipinki Łużyckie do dnia 3 kwietnia 2017r. do godz. 10:00.
Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina
wpływu oferty do Zamawiającego. Oferty złożone po terminie zostaną odesłane.

Oferty zostaną otwarte w dniu, w którym upływa termin składania ofert o godz. 10:30
w siedzibie Zamawiającego, pok. nr 12.
10. Osoby uprawnione do kontaktu.
Michał Morżak – tel. 68/362-62-31, Małgorzata Reszka – tel. 68/362-62-32

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania/unieważnienia oferty bez podania
przyczyny.
11. Załączniki do zapytania ofertowego:
1. projekt robót geologicznych – załącznik nr 1 w formacie pdf do pobrania ze strony
www.bip.lipinki-luzyckie.pl;
2. specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót wraz z przedmiarem robót
– załącznik nr 2 w formacie pdf do pobrania ze strony www.bip.lipinki-luzyckie.pl;
3. formularz ofertowy – załącznik nr 3 w formacie pdf do pobrania ze strony
www.bip.lipinki-luzyckie.pl;
4. wykaz robót budowlanych potwierdzający spełnienie warunków udziału
w postępowaniu – załącznik nr 4 w formacie pdf do pobrania ze strony
www.bip.lipinki-luzyckie.pl;
5. wzór umowy – załącznik nr 5 w formacie pdf do pobrania ze strony
www.bip.lipinki-luzyckie.pl.

Wójt Gminy
Michał Morżak

