Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 22U/16
Wójta Gminy Branice
z dnia 21 marca 2016 r.
stanowiący
Załącznik Nr 5 do Regulaminu
dokonywania zakupu dostaw,
usług oraz robót budowlanych
wyłączonych na mocy art.4 pkt 8 ustawy
Prawo zamówień publicznych

pieczęć zamawiającego
Znak sprawy: BG.7013.9.2015KJ
Branice, 25.03.2016r.
(miejscowość i data)

……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
(nazwa i adres Wykonawcy)

ZAPYTANIE CENOWE
1. Zamawiający: Gmina Branice
(Nazwa zamawiającego)
zaprasza do złożenia ofert na:
1.

Przedmiot zamówienia: Remont trybun sportowych na boisku sportowym w m. Branice

1.1. Opis przedmiotu zamówienia.
1.1.1. Przedmiotem zapytania cenowego jest remont trybun sportowych na boisku sportowym
w m. Branice.
1.1.2. Zakre rzeczowy robót:
Przedmiotem inwestycji jest remont trybun sportowych na boisku sportowym w m. Branice.
Inwestycja przeznaczona jest do celów wypoczynku, rekreacji.
Przewiduje się kompleksową realizacje przedmiotu inwestycji w zakresie:
A) Trybuny
- rozbiórkę istniejących betonowych elementów trybun, w pełnym zakresie - wraz z wywozem
i utylizacją odpadów
- wykonanie pomiarów geodezyjnych dla obydwu trybun,
- wykonanie zaprojektowanych wykopów fundamentowych, profilowania skarp i korytowania
pod utwardzenia,
- wykonanie podbetonów technologicznych gr. 10 cm pod ławy fundamentowe,
- szalowanie ław, dostawa i montaż zaprojektowanego zbrojenia,
- betonowanie ław fundamentowych beton C16/20

- wykonanie izolacji poziomej ław: folia z rolki lub papa termozgrzewalna,
- wykonanie poprzecznych ścian wsporczych z bloczków betonowych klasy 20MPa na
zaprawie cementowo-wapiennej,
- wykonanie na ścianach fundamentowych dwustronnej rapówki,
- wykonanie pełnej izolacji pionowej ścian fundamentowych, grubowarstwowej gr. 4 mm np.
Abizol R+P,
- zasypanie rozkopów z zagęszczeniem warstwami,
- dostawa i montaż zaprojektowanych prefabrykowanych elementów żelbetowych widowni wg
rys. konstrukcyjnych,
- dostawa i montaż ogrodzenia górnego,
- dostawa i montaż krzesełek sportowych typu NO-04, 195 szt. [97 szt. żółtych, 98 szt.
niebieskich] montaż kolorami naprzemiennie
- wyprofilowanie spadków i zagęszczenie koryt – doprowadzenie gruntu do stanu G1
- wykonanie wykopów pod projektowane obrzeża chodnikowe
- wykonaie ław fundamentowych z oporem dla obrzeży wraz z ich montażem
- zabudowanie zaprojektowanych warstw podbudów nośnych pod utwardzenie oraz
wykonanie nawierzchni z kostki betonowej prasowanej szarej 10x20x6
- ręczne profilowanie terenów zielonych z humusowaniem i zasiewem trawy przy trybunach –
naprawa trawników po pracach budowlanych.
Szczegółowe dane dotyczące materiałów zastosowanych w projekcie do wykonania w/w robót
znajdują się w opisie Architektoniczno-Budowlanym, części rysunkowej opracowania.
1.1.3.Roboty budowlane, które są przedmiotem zamówienia mają być wykonywane w oparciu
o załącznik graficzny do zgłoszenia robót budowlanych „Remont trybun sportowych dla
zawodników rezerwowych” oraz „Specyfikację Techniką Wykonania i Odbioru Robót” (z
wyłączeniem pozycji związanych z remontem boksów dla zawodników rezerwowych).
Przedmiar robót dołączony do specyfikacji zamieszczony jest w celach informacyjnych, nie
powinien stanowić załącznika do kalkulacji ceny. W celu realnej oceny kosztów związanych z
wykonaniem zadania, Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wizji w terenie, a także
zobowiązany jest sprawdzić wszystkie przedmiary w terenie.
1.1.4. Wykonawca winien dysponować kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia
budowlane do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub
posiadającym odpowiednie im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie
uprzednio obowiązujących przepisów prawa w zakresie pełnionej funkcji, oraz aktualny wpis
do właściwej Izby Samorządu Zawodowego.
1.1.5. Jako dokumentację powykonawczą należy dostarczyć aprobaty techniczne, certyfikaty,
itp., materiałów budowlanych.
2.

Termin realizacji zamówienia: kwiecień – maj 2016r.

3.

Okres gwarancji:

4.

Miejsce i termin złożenia oferty: Urząd Gminy Branice, ul. Słowackiego 3, 48-140
Branice.
Podpisane oferty prosimy złożyć w kopercie z napisem: „Remont trybun sportowych na
boisku sportowym w m. Branice” do dnia 8.04.2016r. do godz. 12.00

5.

Termin otwarcia ofert: 8.04.2016r. godz. 12.30

36 miesięcy od daty protokolarnego odbioru robót

6.

Warunki płatności: 30 dni od daty protokolarnego odbioru robót

7.

Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: referent Karolina Jaroszewska

8.

Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić formie pisemnej, w języku
polskim.

9. Sposób rozliczeń: Wszelkie rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia
dokonywane będą w PLN.
10. Dodatkowe uwagi:
1) złożenie zapytania nie jest równoznaczne ze złożeniem zamówienia;
2) zamówienie następować będzie do wysokości środków finansowych przeznaczonych na
ten cel w budżecie Gminy Branice.
3) zamawiający uprawniony jest do umorzenia postępowania bez podania przyczyny.
11.Treść oferty:
11.1.

nazwa wykonawcy...................................................................................................

11.2.

adres wykonawcy…………………………………………………………………

11.3.

NIP

11.4.

regon ......................................................................................................................

11.5.

nr rachunku bankowego…………………………………………………………..

11.6.

Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za:

…………………………………………………………………………..

Cenę netto.................................... zł (słownie złotych............................................................
……………………………………………………………………………………………..)
Podatek VAT................................. zł (słownie złotych............................................................
…………………………………………………………………………………………….)
Cenę brutto………………………………. zł (słownie złotych
……………………………………………………………………………………………..)

11.7.
Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do
niego zastrzeżeń.
11.8.

Potwierdzam termin realizacji zamówienia do dnia………………………………

11.9.

Okres gwarancji……………………………………………………………….

11.10. Wyrażam zgodę na warunki płatności określone w zapytaniu
cenowym.
……….……………………………………………
(Podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej oraz pieczęć)

