ZAPYTANIE OFERTOWE
Nr 3/2016

Do niniejszego postepowania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień
Publicznych (tekst jednolity z 2015 roku Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z p.zm.)
Podstawa prawna – niniejsze postępowanie w sprawie zamówienia o szacunkowej wartości niższej od kwoty określonej w art. 4
pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych jest prowadzone w trybie pisemnego przetargu
otwartego na podstawie Regulaminu w sprawie udzielania zamówień publicznych nie objętych przepisami ustawy z dnia 29
stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych, zgodnie z wytycznymi wewnętrznych

regulacjami Zamawiającego –

Zarządzenia Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 38 w Poznaniu.
Niniejsze zapytanie ofertowe jest skierowane do zainteresowanych zamówieniem wykonawców, stanowiąc jednocześnie
zaproszenie do składania ofert przez wszystkich potencjalnych Wykonawców zainteresowanych niniejszym zapytaniem.

I.

Przedmiot zamówienia / nazwa
Wykonanie robót remontowych na terenie Szkoły Podstawowej nr 38 w Poznaniu:
1.

Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana w ramach zadania „Wykonanie robót związanych z modernizacją
boiska do piłki plażowej na terenie Szkoły Podstawowej nr 38 przy ul. Romana Brandstaettera 6 w Poznaniu,
zgodnie z załączonym przedmiarem.

2.

Lokalizacja – budynek znajduje się w Poznaniu przy ul. Brandstaettera 6, na działce nr 30/6. Teren płaski,
ogrodzony, częściowo zadrzewiony.

3.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie boiska do piłki plażowej i innych sportów plażowych o wymiarach 8,00
m x

21,00 m, z nawierzchnią piaszczystą o

grubości

nie

mniejszej niż

30 cm, montaż piłkochwytu

oddzielającego od boiska przyległego wysokości 4,00m, wykonanie nawierzchni z kostki betonowej 6cm o
powierzchni 179,80m2.
4.

W zakres zamówienia wchodzi wykonanie:
a.

robót ziemnych;

b.

podbudowy pod nawierzchnię

c.

podsypka piaskowa gr 5cm

d.

nawierzchnia z kostki brukowej betonowej 6cm;

e.

korytowanie na gł 30cm pod boisko do piłki plażowej

f.

wywóz urobku wraz opłatą za utylizację,

g.

ułożenie geowłókniny filtracyjnej min 250gr/m2;

h.

nawierzchnia piaszczysta 30cm

i.

montaż obrzeży betonowych 6x20x100cm na ławie betonowej

j.

trybuna jędnorzędowa ocynkowana ogniowo z siedziskami kubełkowymi odporne na UV z barierkami
ochronnymi na 80 osób

k.

tuleje do siatkówki 2 szt.

l.

zestaw do siatkówki plażowej stalowy ocynkowany wraz z osłonami piankowymi

m. zestaw linii do siatkówki plażowej

n.
5.

montaż piłkochwytu 20mb o rozstawie słupów max 5,00m

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa w skład której wchodzi rzut boiska z
wymiarami oraz przedmiar robót.

6.

Wymagany okres rękojmi za wady i gwarancji jakości na wykonany przedmiot zamówienia wynosi 36 miesięcy,
licząc od dnia odebrania przez Zamawiającego przedmiotu zamówienia i podpisania (bez uwag) protokołu
końcowego.

7.

Oznaczenie (do określenia przedmiotu zamówienia stosuje się nazwy i kody określone we Wspólnym Słowniku
Zamówień, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5
listopada 2002 r. z późniejszymi zmianami).

8.

9.

Kod CPV
a.

45.21.22.21 - Roboty budowlane związane z obiektami na terenach sportowych

b.

45.11.12.00 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

c.

45.21.22.00 - Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów sportowych

d.

45.23.32.00 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

Wymagania jakościowe i materiałowe.
a.

Do wykonania zamówienia wykonawca zobowiązany jest użyć materiałów gwarantujących odpowiednią
jakość, o parametrach technicznych i jakościowych określonych aktualnie obowiązującymi przepisami.

b.

Zabrania się stosowania materiałów nieodpowiadających wymaganiom Polskich norm przenoszących
europejskie normy zharmonizowane.

c.

Wykonawca ma obowiązek posiadać w stosunku do użytych materiałów i urządzeń dokumenty
potwierdzające pozwolenie na zastosowanie/wbudowanie (atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności,
świadectwa jakości).

d.

Wykonawca zabezpieczy składowane tymczasowo na placu budowy materiały i urządzenia do czasu ich
wbudowania przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub utratą jakości, właściwości lub parametrów, oraz
udostępni do kontroli przez inspektora nadzoru.

10. Zastosowanie rozwiązań równoważnych: Podane w niniejszej Specyfikacji technicznej oraz w przedmiarze robót
nazwy własne (pochodzenie, producent, itd.) mają jedynie charakter pomocniczy dla określenia podstawowych
parametrów i cech zastosowanych materiałów. Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych.
Produkt równoważny to taki, który ma te same cechy funkcjonalne, co wskazany w dokumentacji konkretny z
nazwy lub pochodzenia produkt. Jego jakość nie może być gorsza od jakości określonego w specyfikacji produktu
oraz powinien mieć parametry nie gorsze niż wskazany produkt.
11. Wykonawca, jako wytwórca odpadów, jest odpowiedzialny za odzysk lub unieszkodliwienie wszelkich odpadów
powstałych w trakcie realizacji robót stanowiących przedmiot zamówienia oraz do wskazania miejsca i procesu
zastosowanego odzysku lub unieszkodliwienia tych odpadów. W tym względzie wykonawca najpóźniej w dniu
przekazania terenu budowy przedstawi uprawnienia własne w zakresie sposobu gospodarowania odpadami lub
podmiotu, z którym ma zawarte umowy na świadczenie usług w zakresie sposobu gospodarowania odpadami.
12. Wykonawca musi zapewnić wykonanie robót zgodnie z przepisami techniczno – budowlanymi, przepisami
dotyczącymi samodzielnych funkcji technicznych oraz przepisami dotyczącymi wyrobów i materiałów,
stosowanych w budownictwie.
13. Zastosowane materiały powinny spełniać wymagania jakościowe określone na podstawie Polskich Norm
przenoszących europejskie normy oraz aprobatami technicznymi.
14. Odbiór ostateczny

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu (ilości) oraz
jakości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona protokołem
odbioru przez obie strony.
15. Przepisy związane
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (jednolity tekst ustawy – Prawo budowlane, Dz.U. 2016 poz. 290)
16. Przed złożeniem oferty wskazana jest wizja lokalna w terenie w celu dokonania oceny dokumentów i informacji,
przekazywanych w ramach niniejszego postępowania przez Zamawiającego. Termin przeprowadzenia wizji należy
uzgodnić z Zamawiającym.
II.

Termin wykonania zamówienia.
Termin wykonania zamówienia od dnia podpisania umowy do 20 grudnia 2016 roku.

III.

Wymagania formalne wobec wykonawców
1.

Wymaganym jest, aby Wykonawca wykazał, że:
a)

jest uprawniony do składania podpisów w imieniu Wykonawcy (załączy aktualny wypis z KRS lub
CEIDG)

b)

o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania
wiedzy i doświadczenia - warunek zostanie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich
pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w
tym okresie, wykonał co najmniej 1 robotę budowlaną w ramach jednej umowy, polegającą na remoncie
lub modernizacji boisk, boisk do piłki plażowej, do piłki siatkowej o wartości 25.000 zł brutto, wraz z
podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących
najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz
wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

c)

w postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy dysponują minimum jedną osobą przewidzianą
do kierowania robotami objętymi przedmiotowym zamówieniem, posiadającą uprawnienia do pełnienia
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie kierowania robotami budowlanymi w
specjalności konstrukcyjno – budowlanej lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na
podstawie wcześniej obowiązujących przepisów uprawniających do kierowania robotami budowlanymi
w ww. specjalności, przynależącą do właściwej izby samorządu zawodowego.
UWAGA:
Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 poz. 1409 ze
zmianami) osoby, które przed dniem wejścia w życie ustawy, uzyskały uprawnienia budowlane lub
stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie, zachowują uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie. Zakres
uprawnień budowlanych należy odczytywać zgodnie z treścią decyzji o ich nadaniu i w oparciu o
przepisy będące podstawą ich nadania. Ponadto, zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane
samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy Prawo budowlane,
mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na
zasadach określonych w przepisach odrębnych.

2.
IV.

Ciężar wykazania spełnienia ww. wymogów leży po stronie wykonawców.
Wytyczne dla wykonawców dot. przygotowania treści oferty

1.

Oferta musi być złożona pod rygorem nieważności, w formie pisemnej, w formie oryginału, w języku polskim.

2.

Wzór oferty określony jest w załączniku nr 1 do specyfikacji.

3.

Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji.

4.

Dokumenty sporządzane w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

5.

Oferta powinna być podpisana przez osobę (osoby) mające prawo do stałego reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz,
składania w jego imieniu oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań majątkowych. Ofertę mogą podpisać także inne
osoby posiadające pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy w danym zamówieniu publicznym.

6.

Każda zapisana strona oferty powinna być ponumerowana i podpisana lub parafowana.

7.

Wszelkie poprawki i zmiany w tekście oferty wstępnej muszą być parafowane i datowane przez osobę podpisującą
ofertę.

8.

Wszystkie dokumenty tworzące ofertę powinny być spięte (zszyte) w sposób trwały uniemożliwiający swobodne
wysunięcie lub wyjęcie kartek lub przesłana w wersji elektronicznej w jednym pliku m.in. pdf

9.

Oferta powinna zawierać:
a)

wypełniony Formularz ofertowy - załącznik nr 1 wraz z kosztorysem ofertowym sporządzonym na
podstawie załączonych przedmiarów.

b)

załączenie aktualnego wypisu z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG)
lub Krajowego Rejestru Sądowego (KRS)

c)

wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania
ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z
załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały
wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej i prawidłowo ukończone.

d)

wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca i które będą uczestniczyć
w wykonaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i
wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich
czynności, potwierdzający spełnienie warunku udziału w postępowaniu.

10. Cena ofertowa, określona jest jako cena ryczałtowa w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Wynagrodzenie ryczałtowe
oznacza, że wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można
było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac.
11. Cena ryczałtowa oferty musi wynikać z załączonego kosztorysu ofertowego opracowanego przez wykonawcę w oparciu
o przedmiar robót.
12. Podane w przedmiarach robót podstawy nakładów w postaci odpowiednich tablic KNR użyte są jedynie w celu
pełniejszego opisu robót. Podana podstawa nie stanowi obowiązującej dla wykonawcy podstawy przy kalkulacji ceny.
Podstawą dla wykonawcy winna być jego własna kalkulacja wynikająca z rachunku ekonomicznego.

V.

Zasady współpracy, które będą zawarte w umowie

1. Zamawiający nie przewiduje zaliczek. Płatność za usługę rozliczana będzie po jej wykonaniu.
2. W przypadku jeżeli środki, które Zamawiający przewidywał na sfinansowanie zamówienia nie zostały mu
przyznane w całości lub w części, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie do 30 dni, od dnia w
którym powziął wiadomość o nie przyznaniu środków. Zamawiający może również zmniejszyć wówczas
zakres umowy.

3. Wykonawca jest odpowiedzialny za całokształt, w tym za przebieg oraz terminowe wykonanie zamówienia.

4. Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi
określonymi dla przedmiotu zamówienia.

5. Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy,
6. Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez zamawiającego z
ustanowionym przedstawicielem wykonawcy.

7. Określenie przez Wykonawcę telefonów kontaktowych i numerów fax. oraz innych ustaleń niezbędnych dla
sprawnego i terminowego wykonania zamówienia.

8. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania
przedmiotu zamówienia.

9. Zamówienie realizowane będzie na podstawie umowy pisemnej, opisującej wymogi zawarte w niniejszym
zapytaniu ofertowym. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zamówienia bezpośrednio przez osobę/y
wymienioną/e w ofercie. Zmiany w tym zakresie wymagają pisemnej zgody Zamawiającego.

10. Przewidywane zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której
dokonano wyboru wykonawcy:
a.

zmiana terminu realizacji zamówienia określonego w niniejszym ogłoszeniu w przypadku
i.

gdy wykonanie zamówienia w określonym pierwotnie terminie nie leży w interesie
Zamawiającego;

ii.

działania siły wyższej, uniemożliwiającej wykonanie umowy w określonym pierwotnie terminie
(przez siłę wyższą należy rozumieć okoliczności będące poza rozsądną kontrolą każdej ze stron,
które powstały po zawarciu umowy, których żadna ze stron nie mogła przewidzieć, takie jak:
wojna, działania wojenne, pożar, powódź, trzęsienie ziemi, inne klęski żywiołowe, zarządzenia i
zakazy wydane przez władze oraz polityczne i ekonomiczne strajki);

iii.

zaistnienia niesprzyjających warunków atmosferycznych, uniemożliwiających wykonanie prac
budowlanych lub spełnienie wymogów technologicznych, udokumentowanych w dzienniku
budowy oraz pisemnie potwierdzonych przez Zamawiającego

iv.

realizacji w drodze odrębnej umowy prac powiązanych z przedmiotem niniejszej umowy,
wymuszającej konieczność skoordynowania prac i uwzględnienia wzajemnych powiązań;

b.

w przypadku zmiany unormowań prawnych powszechnie obowiązujących, np. zmiana urzędowej stawki
podatku VAT;

c.

zmiana osób Stron odpowiedzialnych za realizację umowy, jeśli z przyczyn losowych taka zmiana będzie
konieczna.

d.

zmiany

umowy

przewidziane

w

pkt.

1.

dopuszczalne

są

na

następujących

warunkach:

ad. pkt. 1) zmiana terminu realizacji zamówienia:
i.

o czas umożliwiający osiągnięcie uzasadnionego interesu Zamawiającego;

ii.

o okres działania siły wyższej oraz potrzebny do usunięcia skutków tego działania;

iii.

o czas trwania niekorzystnych warunków atmosferycznych;

iv.

o okres czasu niezbędny do wykonania prac powiązanych z przedmiotem niniejszej umowy,
realizowanych w drodze odrębnej umowy.

e.

wprowadzenia lub zmiany podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy robót.

f.

zmiany wynagrodzenia w przypadku ograniczenia przez zamawiającego zakresu przedmiotu umowy z
przyczyn, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

g.

w razie rezygnacji przez Zamawiającego z wykonania części robót objętych ofertą wynagrodzenie
Wykonawcy zostanie odpowiednio zmniejszone, przyjmując za podstawę będące następstwem ograniczenia

robót zmniejszenie ilości zużytych materiałów, mniejszy stopień zużycia sprzętu, maszyn i urządzeń oraz
zmniejszenie nakładów pracy na wykonanie przedmiotu umowy.
h.

zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem
nieważności.

i.

niedopuszczalna jest pod rygorem nieważności taka zmiana niniejszej umowy oraz wprowadzenie do niej
takich postanowień, które byłyby niekorzystne dla Zamawiającego, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby
zmienić treść oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy.

VI.

Proces i kryteria wyboru Wykonawcy
Oferty będą najpierw poddane ocenie formalnej – ze względu na: kompletność oferty oraz potwierdzenie posiadania wiedzy i
doświadczenia, dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym i osobowym oraz zdolnością finansową do wykonania
zamówienia. W tym zakresie Zamawiający rezerwuje sobie prawo do sprawdzenia podanych informacji.
Zamawiający dokona następnie porównania i wyboru najkorzystniejszej oferty. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty
spełniającej wyżej opisane warunki formalne będzie CENA – 100 %

1.

CENA - kryterium cena oferty – 100 % obliczona według wzoru:
Cn / Cb x 100% = ilość punktów

gdzie:
Cn – najniższa cena spośród ofert nieodrzuconych
Cb – cena oferty badanej
100% - procentowe znaczenie kryterium
Oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną ilość punktów - 100. Pozostałe zostaną przeliczone według powyższego wzoru.
Uzyskana ilość punktów badanej oferty zostanie pomnożona przez wagę tego kryterium = 100 %. Wynik będzie traktowany,
jako wartość punktowa oferty w kryterium cena oferty.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów obliczonych w oparciu o niżej ustalone
kryteria określone w niżej przedstawionych informacjach.
Zamawiający dla potrzeb oceny oferty, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego zamawiającego,
zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów,
doliczy do przedstawionej w niej ceny wymagany podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z
obowiązującymi przepisami.
Oferta, która przedstawia najniższą cenę zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane
zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, którego oferta uzyska
najwyższą ilość punktów.
VII.

Termin i miejsce złożenia oferty na realizację ww. zamówienia

Oferta powinna odpowiadać w pełni na zapytanie ofertowe, powinna określać Wykonawcę oraz wskazywać osobę do
kontaktu – zgodnie z formularzem stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania ofertowego.
Oferty prosimy przesyłać do 16 listopada 2016 godzina 10:00, miejsce: Szkoła Podstawowa nr 38, ul. Brandstaettera 6,
61-659 Poznań, woj. wielkopolskie, sekretariat.
Oferta może być złożona osobiście, przesłana listem, faksem (nr faksu 61 820 36 91) lub e-mailem
(sp38poznan@interia.pl) wraz z zeskanowanymi załącznikami i otrzymanie jej w każdej z tych form będzie liczone jako
spełnienie warunku dotrzymania terminu złożenia oferty. Wykonawca wybrany w tym postępowaniu musi załączyć do
dokumentacji przed podpisaniem umowy pisemną wersję oferty wraz z załącznikami, jeśli nie dostarczył jej wcześniej.
VIII.

Termin związania z ofertą
Termin związania z ofertą - 20 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu oznaczonego na składanie ofert.
Oferta wybranego wykonawcy, która była przesłana faksem lub w formie elektronicznej, musi zostać załączona do umowy w
oryginale.

IX.

Dane Zamawiającego do nadesłania ofert:
Szkoła Podstawowa Nr 38
ul. Romana Brandstaettera 6
61-659 Poznań
woj. Wielkopolskie
tel.

61 820 36 91

faks 61 820 36 91.
Dodatkowych informacji na temat zapytania ofertowego udziela:
Aleksandra Kwiatkowska e-mail: sp38poznan@interia.pl

Załącznik nr 1 do Ogłoszenia
................................, dnia ............................

FORMULARZ OFERTY
na wykonanie ……………………..………………..
(nazwa rodzaju zamówienia)

Niniejsze postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst
jednolity z 2015 roku Dz.U. z 2015 r. poz. 2164).
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie pisemnego przetargu otwartego na podstawie
Regulaminu w sprawie udzielania zamówień publicznych nie objętych przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień
Publicznych (opracowanym na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych), na „Wykonanie robót
związanych z modernizacją boiska do piłki plażowej na terenie Szkoły Podstawowej nr 38 przy ul. Romana Brandstaettera 6 w
Poznaniu, zgodnie z załączonym przedmiarem.

I. Nazwa ZAMAWIAJĄCEGO

Szkoła Podstawowa Nr 38
ul. Romana Brandstaettera 6
61-659 Poznań
II. Opis przedmiotu zamówienia

1.1. Przedmiotem zamówienia jest „Wykonanie robót związanych z modernizacją boiska do piłki plażowej na terenie
Szkoły Podstawowej nr 38 przy ul. Romana Brandstaettera 6 w Poznaniu, zgodnie z załączonym przedmiarem.
a)

termin wykonania zamówienia: ....................................... ,

b)

okres gwarancji: .......................................,

c)

warunki płatności :...................................,

III. Nazwa i adres WYKONAWCY
NAZWA: ....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
ADRES: ......................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
NIP: ............................................................................................................................................
NR RACHUNKU BANKOWEGO: ..........................................................................................
Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za:
cenę netto:....................................zł.
podatek VAT:...............................zł.
cenę brutto:..................................zł.
słownie brutto: ........................................................................................................................zł.
zgodnie z wypełnionym kosztorysem ofertowym Wykonawcy**.

IV. Oświadczenia WYKONAWCY
1)

OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się ze treścią ogłoszenia oraz zdobyliśmy wszystkie konieczne informacje potrzebne do
właściwego wykonania zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń.

2)

OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z ogólnymi warunki umowy, zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej Oferty do
zawarcia umowy na określonych w tej umowie warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

3)

OŚWIADCZAMY, że akceptujemy warunki płatności, określone przez Zamawiającego.

4)

UWAŻAMY się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w Ogłoszeniu, czyli przez okres 20 dni od upływu terminu
składania ofert.

5)

OŚWIADCZAMY, iż za wyjątkiem dokumentów wymienionych w pkt. 6 niniejszej Oferty, oferta nasza oraz wszelkie
oświadczenia i zaświadczenia złożone przez nas w trakcie niniejszego postępowania są jawne i nie zawierają informacji
stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

6)

OŚWIADCZAMY, iż tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które nie mogą
być udostępnione innym uczestnikom postępowania stanowią informacje zawarte w następujących dokumentach:
…………..............................................................................................

7)

OFERTĘ niniejszą składamy na ………….. kolejno ponumerowanych stronach.

8)

Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczamy, że załączone do oferty dokumenty opisują stan faktyczny i prawny, aktualny
na dzień otwarcia ofert (art.297 k.k.).

9)

W przypadku konieczności udzielenia wyjaśnień dotyczących przedstawionej oferty prosimy o zwracanie się do: Imię i nazwisko
........................................, tel. ....................., fax ........................email:………………………

10) (W przypadku nie wpisania osoby kontaktowej prosimy o zwracanie się do osoby/osób podpisującej(-ych) ofertę).
11)
12) Do niniejszego formularza przedkładamy poniższe załączniki zgodnie z zapisami ogłoszenia w przedmiotowym postępowaniu:
1.

………………………………………..

2.

………………………………………..

3.

………………………………………..

4.

………………………………………..

5.

………………………………………..

6.

………………………………………..

V. Ustanowionymi osobami do reprezentacji Wykonawcy w trakcie realizacji przedmiotu umowy są:
stanowisko
................................................................................
imię i nazwisko

................................................................................

tel.

0 (**) .....................................................................

fax.

0 (**) .....................................................................

zakres

................................................................................

Inne informacje wykonawcy:
..................................................................................................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
Miejscowość i data:........................................
Podpis/podpisy osób upoważnionych
do podpisania oferty
. ...................................................................................................................
*) niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 2 do Ogłoszenia
(pieczęć firmy)

miejscowość, data
FORMULARZ POSTANOWIEŃ UMOWY

POSTANOWIENIA ZAMAWIAJĄCEGO, które zostaną wprowadzone do treści umowy:

DEFINICJE związane z przedmiotem umowy,
•

Umowa - oznacza umowę zawartą pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, na warunkach zapisanych w niniejszym dokumencie
Umowy i związanych z nim załącznikach, stanowiących jej integralną część. Podstawa prawna zawarcia umowy - pisemny
przetarg otwarty na podstawie Regulaminu w sprawie udzielania zamówień publicznych nie objętych przepisami ustawy z dnia 29
stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (opracowanym na podstawie - art. 4 pkt. 8 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (tj. z 2015 Dz. U. z 2015r. Poz. 2164 z p.zm.), na „Wykonanie robót związanych z modernizacją boiska do
piłki plażowej na terenie Szkoły Podstawowej nr 38 przy ul. Romana Brandstaettera 6 w Poznaniu, zgodnie z załączonym
przedmiarem.

•

Przedmiot umowy - oznacza robotę budowlaną w zakresie wykonanie robót remontowych w budynku Szkoły Podstawowej nr 38
w Poznaniu, dla zadania „Wykonanie robót związanych z modernizacją boiska do piłki plażowej na terenie Szkoły Podstawowej nr
38 przy ul. Romana Brandstaettera 6 w Poznaniu, zgodnie z załączonym przedmiarem.) zleconych przez Zamawiającego
Wykonawcy na podstawie niniejszej Umowy.

•

Wada - cecha zmniejszająca wartość, lub użyteczność przedmiotu zamówienia, lub jego części, ze względu na cel w umowie
oznaczony, albo wynikający z okoliczności, lub przeznaczenia, lub obowiązującymi w tym zakresie przepisami, wiedzą
techniczną, warunkami technicznymi oraz innymi dokumentami wymaganymi przez przepisy prawa.

Umowa
•

Stronami umowy są:
Szkoła Podstawowa Nr 38
ul. Romana Brandstaettera 6
61-659 Poznań
zwany dalej „Zamawiającym” reprezentowany przez:
oraz:
………………………………………………………………………………….
zwany dalej „Wykonawcą” reprezentowany przez:

Przedmiot umowy
•

Przedmiotem umowy jest realizacja robót budowlanych w zakresie …………………………………………………………. …….

•

Szczegółowe wymogi ……………….. (zostaną wprowadzone zapisy ogłoszenia oraz oferty Wykonawcy – stanowiące integralną
treść umowy) …………………………

•

Zakres świadczenia wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie.

•

Umowa jest nieważna w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w specyfikacji istotnych warunków
zamówienia.

Prawa
•

Określenie osób uprawnionych do reprezentowania stron i odpowiedzialnych za realizację postanowień umowy,

Gwarancja
•

Określenie warunków gwarancji na przedmiot umowy obejmujący wyspecyfikowany przez zamawiającego zakres,

•

Zakres umowy wykonywany zgodnie z potrzebami Zamawiającego na warunkach określonych w ogłoszeniu.

Termin
•

Umowa zostaje zawarta na okres realizacji postanowień umowy,

Odstąpienie
•

W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie
można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia
wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku, wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu
wykonania części umowy potwierdzonej wpisem do protokołu odbioru.

Zmiany
•

Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru wykonawcy
chyba, że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia
umowy lub zmiany te są korzystne dla zamawiającego.

•

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
1)zmiana terminu realizacji zamówienia określonego w niniejszym ogłoszeniu w przypadku:
a)gdy wykonanie zamówienia w określonym pierwotnie terminie nie leży w interesie Zamawiającego;
b)działania siły wyższej, uniemożliwiającej wykonanie umowy w określonym pierwotnie terminie (przez siłę wyższą należy
rozumieć okoliczności będące poza rozsądną kontrolą każdej ze stron, które powstały po zawarciu umowy, których żadna ze stron
nie mogła przewidzieć, takie jak: wojna, działania wojenne, pożar, powódź, trzęsienie ziemi, inne klęski żywiołowe, zarządzenia i
zakazy wydane przez władze oraz polityczne i ekonomiczne strajki);
c)zaistnienia niesprzyjających warunków atmosferycznych, uniemożliwiających wykonanie prac budowlanych lub spełnienie
wymogów technologicznych, udokumentowanych w dzienniku budowy oraz pisemnie potwierdzonych przez Zamawiającego;
d)realizacji w drodze odrębnej umowy prac powiązanych z przedmiotem niniejszej umowy, wymuszającej konieczność
skoordynowania prac i uwzględnienia wzajemnych powiązań;
2) w przypadku zmiany unormowań prawnych powszechnie obowiązujących, np. zmiana urzędowej stawki podatku VAT;
3) zmiana osób Stron odpowiedzialnych za realizację umowy, jeśli z przyczyn losowych taka zmiana będzie konieczna.
2.Zmiany umowy przewidziane w pkt. 1. dopuszczalne są na następujących warunkach:
ad. pkt. 1) zmiana terminu realizacji zamówienia:
a)o czas umożliwiający osiągnięcie uzasadnionego interesu Zamawiającego;
b)o okres działania siły wyższej oraz potrzebny do usunięcia skutków tego działania;
c)o czas trwania niekorzystnych warunków atmosferycznych;
d)o okres czasu niezbędny do wykonania prac powiązanych z przedmiotem niniejszej umowy, realizowanych w drodze odrębnej
umowy.
3. Wprowadzenia lub zmiany podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy robót.
4. Zmiany wynagrodzenia w przypadku ograniczenia przez zamawiającego zakresu przedmiotu umowy z przyczyn, których nie
można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.
5. W razie rezygnacji przez Zamawiającego z wykonania części robót objętych ofertą wynagrodzenie Wykonawcy zostanie
odpowiednio zmniejszone, przyjmując za podstawę będące następstwem ograniczenia robót zmniejszenie ilości zużytych
materiałów, mniejszy stopień zużycia sprzętu, maszyn i urządzeń oraz zmniejszenie nakładów pracy na wykonanie przedmiotu
umowy.
6. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności.
7.Niedopuszczalna jest pod rygorem nieważności taka zmiana niniejszej umowy oraz wprowadzenie do niej takich postanowień,
które byłyby niekorzystne dla Zamawiającego, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty, na podstawie, której
dokonano wyboru Wykonawcy.

Płatność
•

Wynagrodzenie za przedmiot umowy obejmuje składniki związane z jej realizacją oraz należne narzuty, zyski, podatki, składki
oraz opłaty związane z wykonaniem postanowień umowy.

•

Należność płatna będzie przelewem na konto Wykonawcy, po realizacji przedmiotu umowy.

•

Termin zapłaty w ciągu 14 dni od dnia otrzymania faktury.

•

Wartość umowy w okresie jej trwania.

Kary
•

•

Strony ustalają następujące kary umowne:
•

za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy – 10% wynagrodzenia umownego.

•

za przekroczenie terminów określonych umową – za każdy dzień zwłoki 0,5% wynagrodzenia Wykonawcy

Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne, w następujących przypadkach i wysokościach:
•

•

w przypadku zwłoki w zapłacie faktur Zamawiający zapłaci Wykonawca odsetki ustawowe.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przekraczającego wysokość kar umownych, do
wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

Postanowienia końcowe
•

W razie powstania sporu związanego z wykonaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego, Wykonawca zobowiązany jest
wyczerpać drogę postępowania reklamacyjnego, kierując swe roszczenia do Zamawiającego.

•

We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

•

Strony mają obowiązek wzajemnego informowania o wszelkich zmianach statusu prawnego swojej firmy, a także o wszczęciu
postępowania upadłościowego, układowego i likwidacyjnego.

•

Ewentualne spory powstałe na tle wykonywania przedmiotu umowy strony rozstrzygać będą polubownie. W przypadku nie dojścia
do porozumienia spory rozstrzygane będą przez właściwy rzeczowo sąd powszechny.

•

Zamawiający może dochodzić odszkodowań przewyższających kary umowne.

•

Umowa zostanie sporządzona w dwu jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla stron umowy.

Załączniki
•

Integralną część niniejszej umowy będą stanowić:
1)

formularz ofertowy wykonawcy,

Załącznik nr 3 do Ogłoszenia
(pieczęć firmy)

miejscowość, data
WYKAZ OSÓB ZDOLNYCH WYKONAĆ ZAMÓWIENIE

Pieczęć Wykonawcy

Nazwa i adres Wykonawcy…………………………………………………………………………
………………………………………………...…………………….………………………………..

Wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonaniu
zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia
niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności, potwierdzający
spełnienie warunku udziału w postępowaniu.
Lp.

Nazwisko i imię

......................., dn. _ _ . _ _ . _ _ _ _

Funkcja w realizacji
zamówienia

Zakres i okres
doświadczenia

Opis posiadanych
kwalifikacji zawodowych

...................................................

Podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń
woli w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka / pieczątki

Załącznik nr 4 do Ogłoszenia
(pieczęć firmy)

miejscowość, data
WYKAZ ROBÓT BUDOWLANYCH

Pieczęć Wykonawcy

Wykaz wykonanych robót budowlanych - wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie

Ja/my niżej podpisan(y/i) ........................................
reprezentując firmę ...............................................
w imieniu swoim oraz reprezentowanej firmy oświadczam/my, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu skalania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie wykonaliśmy następujące zamówienia:
Daty wykonania /wykonywania
Nazwa

Zakres przedmiotowy robót

1

2

Wartość
w złotych

3

początek
(data)
4

zakończenie
(data)
5

Podmiot na rzecz
których roboty zostały
wykonane

6

Uwaga: do niniejszego wykazu należy załączyć dowody dotyczące najważniejszych robót potwierdzające, że roboty zostały wykonane w sposób należyty oraz
wskazującym, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone składając:
a)
referencje, poświadczenie wykonania lub inne dokumenty – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w
stanie uzyskać referencji czy poświadczenia.
W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz, którego wskazane w wykazie roboty budowlane, zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma
obowiązku przedkładania dowodów potwierdzających ich wykonanie.

Podpis/podpisy osób upoważnionych
do podpisania oferty

............................................

