WI.7021.5. 12 .2020

Kobyłka, dnia

05.11.2020r.

Zapytanie ofertowe nr WI.7021.5. 12 .2020
na wykonanie opracowania ekspertyzy/opinii technicznej na okoliczność
ustalenia prawidłowości wykonania odnowienia elewacji budynku i obróbek
blacharskich przy robotach na obiekcie Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3
przy ul. Załuskiego 57 w Kobyłce.
I.

ZAMAWIAJĄCY
Miasto Kobyłka
ul. Wołomińska 1
05-230 Kobyłka
NIP: 125-133-23-90, REGON: 013269663,

II.
PROCEDURA ROZPATRYWANIA OFERT
Zamawiający rozpatrzy oferty w trybie – art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (Dz.U.2019 poz. 1843 z późn. zm.) – zwanej dalej „ustawą” (wartość
zamówienia nie przekracza kwoty 30 000 Euro).
III.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przegląd dostępnej dokumentacji zebranej w toku robót i sprawy,
2. Analiza dokumentów i analiza wykonanych działań,
3. Wizja i oględziny w terenie,
4. Wykonanie ekspertyzy/oceny technicznej prawidłowości wykonania robót,
5. Ocenę trwałości wykonanych robót,
6. Wykonanie badań laboratoryjnych (jeżeli będą niezbędne) lub innych niezbędnych do
kompleksowego zrealizowania zamówienia,
7. Wskazanie i sprawdzenie przyczyn wystąpienia usterek i wad,
8. Wykazanie ewentualnych nieprawidłowości i wad w realizacji zadania,
9. Przekazanie Zamawiającemu 3 egz. w wersji papierowej dokumentacji ekspertyzy/oceny
technicznej wraz ze stosowną dokumentacją fotograficzną.
IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Termin wykonania przedmiotu zamówienia: maksymalnie 45 dni od daty podpisania umowy.
V. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:
a) Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę;
b) Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania.
c) Oferta w szczególności powinna być:
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- opatrzona pieczątką firmową,
- posiadać datę sporządzenia,
- zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP, e-maila,
- podpisana przez wykonawcę.
VI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres:
zapytanie.ofertowe.wi@kobylka.pl do dnia 12.11.2020 r. godzina 1200. Otwarcie ofert nastąpi
dnia 12.11.2020r. o godzinie 1215 .
2. Oferty złożone po terminie oraz na innym formularzu niż załączony do niniejszego zapytania
nie będą rozpatrywane.
3. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących
treści złożonych ofert.
5. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.
VI. OCENA OFERT
1. Kryterium oceny:
Cena oferty brutto
Termin wykonania przedmiotu zamówienia

waga kryterium:
70%
30%

2. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta z największą łączną liczbą punktów. Każda następna oferta otrzyma liczbę punktów proporcjonalnie mniejszą (z dokładnością do dwóch miejsc
po przecinku), liczoną według wzorów.

Kryterium – Cena: (C)
C = Cn / Cob * 70,00% * 100
gdzie: C - liczba punktów przyznanych w kryterium cena
Cn - najniższa oferowana cena brutto
Cob - cena brutto w ofercie badanej
Cenę należy podać w złotówkach do dwóch miejsc po przecinku.

Kryterium – Termin wykonania przedmiotu umowy (T)
Wykonawca może zaoferować krótszy termin wykonania przedmiotu umowy niż 45 dni,
wówczas w ofercie wskaże liczbę dni wykonania przedmiotu umowy.
Punkty zostaną przyznawane wykonawcy w następujący sposób:
45 dni (maksimum) – 0 pkt
40 dni – 10 pkt
35 dni – 20 pkt
30 dni - 30 pkt
Nie wpisanie nic w miejsce formularza ofertowego dotyczące oferowanej ilości dni lub
zaznaczenie więcej niż jednej opcji równoznaczne będzie z oferowaniem 60 dni wykonania
przedmiotu umowy, a oferta ta otrzyma 0 pkt w tym kryterium.
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3. Łączna liczba punktów zostanie wyliczona na podstawie wzoru:
P=C+T
gdzie:
P

łączna liczba punktów badanej oferty

C, T

punktacja badanej oferty w danym kryterium

Zamawiający dopuszcza zwiększenie przedmiotu zamówienia do 50% wartości umowy.
VIII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie przesłane e-mailem na adres uczestników
postępowania.
IX. INFORMACJA DODATKOWE
Zamawiający może unieważnić zapytanie ofertowe nr WI.7021.5.12.2020 bez podawania przyczyn.
X. WARUNKI PŁATNOŚCI
Wynagrodzenie za wykonanie usługi płatne jest przelewem z rachunku Zamawiającego na konto
Wykonawcy, do 30 dni od daty otrzymania faktury VAT.
XI. ZAŁĄCZNIKI
Zał. Nr 1 Wzór formularza ofertowego
Zał. Nr 2 RODO
Zał. Nr 3 Wzór umowy
Zał. Nr 4 Projekt kolorystyki elewacji ZSP nr 3 w Kobyłce
Zał. Nr 5 Dziennik budowy
Zał. Nr 6 Projekt powykonawczy kolorystyki elewacji ZSP nr 3 w Kobyłce
Zał. Nr 7 Program Funkcjonalno - Użytkowy „Modernizacji energetycznej obiektów użyteczności
publicznej Miasta Kobyłka” dotyczący robót na budynku ZSP nr 3 w Kobyłce
XII. OSOBY DO KONTAKTU ZE STRONY ZAMAWIAJĄCEGO
Magdalena Wachłaczenko
Urszula Kusiak
Tomasz Bochiński

tel. 22-786-45-22
tel. 22-786-45-26
tel. 22-760-70-92

