Lubsza, 06.03.2019r.
Gminny Ośrodek Kultury
w Lubszy
49-313 Lubsza
ul. Kukurydziana 1A
Zapytanie ofertowe
do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro
1. Nazwa i adres zamawiającego:
Gminny Ośrodek Kultury w Lubszy, ul. Kukurydziana 1A, 49-313 Lubsza
tel.: 77 411 86 16, e-mail: goklubsza@op.pl
zaprasza do złożenia oferty na roboty budowlane dot. zadania pn.:
,, Modernizacja Świetlicy wiejskiej w Piastowicach”
2. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na modernizacji świetlicy wiejskiej
w Piastowicach. Adres: 49-313 Lubsza, Piastowice 26, nr działki 99.
Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie prac dotyczących:
- fundamentu budynku
- elewacji budynku
- podcinki
- instalacji elektrycznej
- remontu ubikacji
Na wykonanie wyżej wymienionych robót Inwestor posiada zgodę wydaną przez Starostę
Brzeskiego numer B.6743.4.16.2018.AB z dnia 13.04.2018 roku.
Przedmiotowy budynek znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej i zgodnie z decyzją
numer ZAB.410.180.2018.RP z dnia 12.04.2018 roku wydaną przez Powiatowego Konserwatora
Zabytków tynk zewnętrzny należy wykonać jako mozaikowy w partii cokołu oraz
cienkowarstwowy w kolorze beżowym na pozostałej części elewacji.
3. Szczegółowy zakres robót określa przedmiar robót stanowiący załącznik do zapytania
ofertowego.

4. W zakres prac wchodzi:
- urządzenie, utrzymanie zaplecza prowadzonych robót i późniejsza jego likwidacja
- zapewnienie wykonania przedmiotu zamówienia przez osoby, których kwalifikacje i stan
zdrowia pozwalają na wykonanie robót zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,
obowiązującym prawem i przepisami, a w szczególności zapewnienia wykonania przedmiotu
zamówienia przez osoby mające wymagane przez prawo uprawnienia do prawidłowego
wykonania przedmiotu umowy oraz zaopatrzenia ich w odpowiedni sprzęt zapewniający
bezpieczeństwo
- zabezpieczenie terenu prowadzonych robót z zachowaniem najwyższej staranności oraz
z zachowaniem wymogów określonych w przepisach prawa
- wykonywanie robót w należytym porządku, w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych
i w stanie zgodnym z przepisami bhp i ppoż z uwzględnieniem zaleceń udzielonych przez
zamawiającego
- użycie materiałów i urządzeń posiadających odpowiednie atesty techniczne lub aprobaty
świadczące o ich jakości zgodnie z wymogami prawa
- natychmiastowe zabezpieczenie ewentualnych awarii oraz usunięcie ewentualnych wad
i usterek
- inne czynności towarzyszące niewymienione, niezbędne do zakończenia, uruchomienia oraz
przekazania do eksploatacji przedmiotu zamówienia
5. Wykonawca udziela gwarancji i rękojmi na przedmiot zamówienia na okres 3 lat.
6. Zaleca się aby wykonawca dokonał wizji lokalnej, gdzie będzie realizowany przedmiot
zamówienia oraz zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania
oferty. Wykonawca odpowiada za odtworzenie nawierzchni jeżeli zostały uszkodzone po
wykonanych robotach.
7. Opis sposobu wyliczenia ceny ofertowej
- Koszt zamówienia należy określić posiłkując się pomocniczym przedmiarem robót – załącznik
numer 1
- cenę oferty należy określić w wysokości netto, podać wartość podatku VAT i cenę brutto za
wykonanie zamówienia
- cena ofertowa za wykonanie całego zamówienia powinna obejmować wszystkie koszty z tym
związane, tj. robociznę, transport, cenę materiałów, prace sprzętu, koszty pośrednie, zysk oraz
koszty zakupu i inne niezbędne do prawidłowego zrealizowania zleconych robót i przekazania
gotowego obiektu do użytku

8. Kryterium wyboru oferty
Zamawiający dokona wyboru oferty w oparciu o następujące kryterium:
- najniższa cena brutto za wykonanie całości zadania
9. Wymagania jakie powinien spełnić wykonawca
Wybrany wykonawca przed zawarciem umowy z zamawiającym musi załączyć:
- Oświadczenie – o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania ( przy podpisaniu umowy)
- kosztorys ofertowy zgodny z zakresem robót wynikających z przedmiaru robót
- Oferta cenowa przygotowana wg zakresu zamówienia z dopiskiem ,, Wyrażam zgodę na
przetwarzanie danych osobowych” dostarczona w terminie określonym w zapytaniu ofertowym
10. Termin i miejsce realizacji zamówienia:
- miejsce realizacji zamówienia – Gmina Lubsza - Świetlica wiejska w Piastowicach numer
budynku 26
- pożądany termin realizacji zamówienia do – 30.10.2019 r.
11. Miejsce, sposób i termin składania ofert
Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
Ofertę w formie papierowej należy przesłać pocztą lub dostarczyć do biura na adres: Gminny
Ośrodek Kultury w Lubszy, ul Kukurydziana 1A, 49-313 Lubsza do dnia 20.03.2019r.
12. Wykonawca będzie związany ofertą przez min. 30 dni od dnia jej złożenia.
13. Zamawiający może unieważnić postepowanie o udzielenie zamówienia jeżeli oferta z najniższą ceną
przewyższy kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia lub bez podania
przyczyny.
14. Rozstrzygnięcie postępowania i zlecenie realizacji zamówienia.
Postępowanie ofertowe zostanie rozstrzygnięte w dniu 22.03.2019 roku. O wynikach
postępowania zostanie poinformowany tylko uczestnik, który przedłożył najkorzystniejszą
ofertę. Z wykonawcą zamówienia zostanie ustalony szczegółowy termin wykonania
zamówienia oraz podpisania umowy.
15. Załączniki:
- przedmiar robót – załącznik numer 1

