Goczałkowice-Zdrój, dnia 23-09-2019 r.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
1. Nazwa oraz adres Zamawiającego:
Administracja Zasobów Komunalnych
ul. Szkolna 13, 43-230 Goczałkowice-Zdrój
tel. - (032) 212 70 21, fax - (032) 736 24 46
(e - mail) azk@goczalkowicezdroj.pl
2. Tryb udzielenia zamówienia:
Zaproszenie do składania ofert
- na podstawie regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w
złotych równowartości kwoty netto 30 000,00 euro.

3. Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

4. Opis przedmiotu zamówienia (zakres robót):
Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci kablowej niskiego napięcia zasilania oświetlenia
ulicznego o dług. ok. 650 mb wraz z montażem słupów i opraw oświetleniowych w ilości 16 szt., która będzie
realizowana w Goczałkowicach-Zdroju przy ul. Rzemieślniczej oraz ul. Szkolnej bocznej na działkach
4553/202; 4555/202; 4554/202; 4556/202; 4557/202; 4559/202; 4561/202; 4562/202; 4566/202; 4564/202;
4567/202; 4568/202; 4224/197; 4579/197; 4582/197 4583/197; 585/196; 4586/196; 4587/196; 4588/196;
4589/189; 4705/189; 3923/189; 3443/189; 3441/189; 938/189; 3937/189; 3438/189; 3436/189.
Dokładny opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa oraz przedmiar robót stanowiące
załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2 do niniejszego zaproszenia do składania ofert.

5. Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
Kod CPV 45314300-4 Kładzenie kabli
Kod CPV 45316100-6 Instalowanie zewnętrznego sprzętu oświetleniowego
Kod CPV 45232200-4 Roboty pomocnicze w zakresie linii energetycznych

1. Termin realizacji zamówienia: 07.10.2019- 16.12.2019
2. Warunki udziału w postępowaniu:
a. opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych
warunków:
- nie dotyczy
b.

informacja o oświadczeniach i dokumentach jakie muszą
potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

dostarczyć Wykonawcy w celu

- Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie
zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu
składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub inny dokument
potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie
spłat tych należności wraz ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

- Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że
wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne,
wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł
porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz ewentualnymi odsetkami
lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie
na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu
- Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej.

3. Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami:
Informacji związanych z przedmiotem zamówienia udziela:

Wojciech Smolorz , Piotr Niemiec

9. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z
podaniem znaczenia tych kryteriów:
Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:

Cena netto (bez podatku VAT), będąca sumą pozycji wyceny wynikającej z kosztorysu ofertowego
powiększona o należny podatek VAT -100%

10. Miejsce i termin składania ofert:
Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego: Administracja Zasobów Komunalnych Goczałkowice-Zdrój,
43-230 Goczałkowice-Zdrój, ul. Szkolna 13, pok. 209 do dnia 03.10.2019 r.

Załączniki:
1. Projekt budowlany "Sieci kablowej niskiego napięcia 0,4 kV zasilania oświetlenia ulicznego", który
stanowi załącznik nr 1 do Zaproszenia do składania ofert.
2. Przedmiar robót stanowi załącznik nr 2 do Zaproszenia do składania ofert.
3. Druk oferty stanowi załącznik nr 3 do Zaproszenia do składania ofert.
4. Druk wzoru umowy stanowi załącznik nr 4 do Zaproszenia do składania ofert.
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