Miasto Kobyłka
ul. Wołomińska 1
05-230 Kobyłka

Kobyłka, dnia 07.04.2021r.

Konkurs ofert nr WI.7021.4.4.2021
Wykonanie dojścia do placu zabaw przy ul. Przyjacielskiej w Kobyłce wraz
z ogrodzeniem bez podmurówki
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 konkursu ofert – wartość zamówienia nie przekracza
kwoty określonej w art. 2 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.).
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiot zamówienia stanowi wykonanie dojścia do placu zabaw przy ul.
Przyjacielskiej w Kobyłce wraz z ogrodzeniem bez podmurówki. Ogrodzenie należy wykonać
z panelu ogrodzeniowego 3D siatka zgrzewalna z drutu 4 mm bez podmurówki. Chodnik zaś
z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej.
Dokładny opis przedmiotu zamówienia znajduję się w przedmiarze robót stanowiący
załącznik numer 2 do niniejszego konkursu ofert. Szkic dojścia wraz z lokalizacją ogrodzenia
stanowi załącznik numer 3 do niniejszego konkursu ofert.
Oferent zobowiązany jest do dołączenia kosztorysu ofertowego sporządzonego na
podstawie przedmiaru robót. Kosztorys może być wykonany odręcznie (dopisanie kwot przy
pozycjach z przedmiaru robót).
Obsługę geodezyjną przedmiotu zamówienia (wytyczenie linii ogrodzenia oraz
dojścia) zapewnia Zamawiający.
III.
WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY
Wykonawca składając ofertę powinien wykazać co najmniej dwie roboty budowlane
tożsame z przedmiotem zamówienia.
II.

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Termin wykonania przedmiotu zamówienia 30 dni od dnia podpisania umowy.
V. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania.
Oferta powinna:
- być opatrzona pieczątką firmową;
- posiadać datę sporządzenia;
- zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP, e-mail;
- być podpisana czytelnie przez wykonawcę.
VI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
1. Ofertę wraz załącznikami (w formacie skanu bądź zdjęcia) należy przesłać za
pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: zapytanie.ofertowe.wi@kobylka.pl
do dnia 15.04.2021 r. do godziny. 14:00, otwarcie ofert nastąpi 15.04.2021 r.
o godzinie 14:15.

2. Oferty złożone po terminie 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.
VII. OCENA OFERT
1. Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów - łączna
cena brutto – 100 %;
VIII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
1. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi wszystkich oferentów
drogą e-mailową oraz umieści protokół z otwarcia ofert na stronie Zamawiającego.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu ofert bez podania
przyczyny.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dodatkowych zleceń (zamówień uzupełniających)
do 50% wartości zamówienia podstawowego, polegających na powtórzeniu podobnych
usług.
IX. DODATKOWE INFORMACJE
Dodatkowych informacji udzielają:
Daniel Komuda tel. 22 760 7031 e-mail: daniel.komuda@kobylka.pl
X. ZAŁĄCZNIKI
1. załącznik nr 1 do ZO WI.7021.4.4.2021 – formularz ofertowy;
2. załącznik nr 2 do ZO WI.7021.4.4.2021 – przedmiar robót;
3. załącznik nr 3 do ZO WI.7021.4.4.2021 – rysunek poglądowy;
4. załącznik nr 4 do ZO WI.7021.4.4.2021 - RODO

