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Raport z publikacji zapytania ofertowego nr 64/16/07/2018 na Portalu Ogłoszeń

ARiMR

https://portalogloszen.arimr.gov.pl/

Dane podstawowe

Data i godzina publikacji ogłoszenia: 16.07.2018 15:19:16

Data i godzina wygenerowania raportu: 16.07.2018 15:20:03

Status: Opublikowane

Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Działanie: /

Nabór:

Koniec terminu składania ofert: 31.07.2018

Termin realizacji zamówienia: 07.12.2018

Rodzaj planowanej inwestycji:

Branża:

Lokalizacja planowanej inwestycji

1. POLSKA, Województwo ŚWIĘTOKRZYSKIE, Powiat starachowicki,Gmina Mirzec (gmina wiejska)

Dane dodatkowe

Opis przedmiotu

zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest kontynuacja przebudowy budynku

wielofunkcyjnego w Ostrożance w ramach operacji „Umacnianie tożsamości i

funkcjonalności wsi Ostrożanka poprzez wykonanie robót budowlano –

montażowych w budynku wielofunkcyjnym pod potrzeby klubu Tradycji i

Nowoczesności”.

Zakres robót obejmuje:

1). Roboty rozbiórkowe (m. in.: wykucie podokienników, rozebranie

boazerii, rozebranie podłóg drewnianych, terakoty, rozbiórka podłoża

betonowego, wymiana podłóg, wymiana wszystkich warstw posadzki na

gruncie)

2). Roboty remontowe wewnętrzne (m.in.: wykonanie ścianek działowych,

ułożenie nadproży, wykonanie tynków, wykonanie sufitu podwieszanego)
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3). Montaż nowej stolarki drzwiowej,

4). Posadzki,

5). Roboty wykończeniowe wewnętrzne (m.in.: malowanie, gruntowanie,

wykonanie okładzin ścian płytkami glazurowanymi, wykonanie balustrad

wewnętrznych wykonanie podokienników),

6). Ocieplenie stropu,

7). Wykonanie instalacji c.o.

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia zawarty jest w projekcie umowy,

projektami budowlano wykonawczymi, przedmiarach robót, SST stanowiących

załączniki do zapytania ofertowego.

Oznaczenie wg CPV:

45000000-7 - roboty budowlane,

45100000-8 - przygotowanie terenu pod budowę,

45300000-0 - roboty instalacyjne w budynkach,

45400000-1 - roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych.

Kryteria Nazwa kryterium: Cena, waga: 60

Nazwa kryterium: Termin realizacji zamówienia, waga: 40

Opis sposobu

przyznania punktacji

W załączniku - zapytanie ofertowe ust. 16

Warunki udziału w

postępowaniu

W załączniku - zapytanie ofertowe ust. 5

Warunki wykluczenia Oferta podlega odrzuceniu w przypadku, gdy:

1). Jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego,

2). Została złożona przez podmiot niespełniający warunków udziału w

postępowaniu,

3). Została złożona przez podmiot  powiązany osobowo lub kapitałowo z

beneficjentem lub osobami, o których mowa w art. 43a ust. 4 ustawy z dnia 20

lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków

Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w

ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. (Dz.U. z

2018 r. poz. 627 z późn. zm.),

4). Została złożona po terminie składania ofert określonym w niniejszym

zapytaniu ofertowym.

5). Oferta nie podlega odrzuceniu, mimo że została złożona przez podmiot

powiązany osobowo lub kapitałowo z osobą, o której mowa w art. 43a ust. 4

ustawy, jeżeli osoba ta nie będzie brała udziału w dalszym postępowaniu w

sprawie wyboru przez beneficjenta wykonawcy danego zadania.
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Dodatkowe

informacje

1. ZMIANA UMOWY

1) Umowa zawarta z wybranym wykonawcą może być zmieniona, jeżeli

zmiana ta nie spowoduje zmniejszenia albo zwiększenia zakresu świadczenia.

2) Zmiana umowy zawartej z wykonawcą powodująca zmniejszenie zakresu

świadczenia jest dopuszczalna, jeżeli na skutek wystąpienia okoliczności

niemożliwych do przewidzenia w chwili zawarcia umowy do prawidłowego

wykonania danego zadania wykonanie części prac objętych dotychczas tym

zadaniem stało się zbędne.

3)Zmiana umowy zawartej z wykonawcą powodująca zwiększenie zakresu

świadczenia jest dopuszczalna, jeżeli do prawidłowego wykonania danego

zadania jest niezbędne wykonanie dodatkowych prac nieobjętych dotychczas

tym zadaniem, a konieczność ich wykonania powstała na skutek okoliczności

niemożliwych do przewidzenia w chwili zawarcia umowy, przy czym

wykonanie:

a) tych prac jako nowego zadania spowodowałoby znaczne zwiększenie

kosztów dla Zamawiającego,

b) danego zadania jest uzależnione od wykonania tych prac albo bez

wykonania tych prac nie jest możliwe wykonanie danego zadania w całości.

2.. Zamawiający zastrzega sobie możliwość:

1). do zmiany zapytania ofertowego przed upływem terminu składania

ofert;

2). zakończenia postępowania bez wyboru żadnej z ofert;

3). odwołania postępowania do momentu złożenia ofert;

4). unieważnienia postępowania, jeżeli:

- cena oferty najkorzystniejszej przekroczy kwotę, którą Zamawiający może

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

- wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, iż realizacja zamówienia

nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w

chwili wszczynania postępowania,

- postępowanie obarczone jest wadą powodującą, że zawarta umowa będzie

sprzeczna z postanowieniami umowy o dofinansowanie projektu,

5) dokonania wyboru wykonawcy również w przypadku jeśli złożona zostanie

tylko jedna oferta spełniająca wymagania zawarte w zapytaniu ofertowym;

Załączniki     ZAPYTANIE OFERTOWE Z DNIA 16.07.2018.pdf

    Zał. 8 - Projekt opis + SST.rar

    Zał. 8 - Projekt rys. 1 - 17.rar

    Zał. 8 -Instalacje.rar

    Załączniki do zapytania ofertowego nr 1 - 7.rar

    Załącznik nr 9 - przedmiar robót.pdf

Miejsce składania ofert

Województwo: ŚWIĘTOKRZYSKIE

Powiat: starachowicki
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Gmina: Mirzec (gmina wiejska)

Miejscowość: Mirzec

Kod pocztowy: 27-220

Ulica: Mirzec Stary

Nr domu: 9

Nr lokalu:

Email:

Numer FAX:

Nazwa firmy/osoba kontaktowa:

Dane Zamawiającego

Imię:

Nazwisko:

Firma: Ochotnicza Straż Pożarna w Ostrożance

Email:

Numer telefonu:

Historia ogłoszenia

Id ogłoszenia Data edycji Status Zakres zmian

64/16/07/2018
16.07.2018

15:19:16

Opublikowano

ogłoszenie
Brak zmian

64/16/07/2018
16.07.2018

15:18:36

Utworzono

ogłoszenie
Brak zmian


