Gminna Spółka Wodna
w Sławnie
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 31
Sławno, dnia 22.06.2017 r.
Znak sprawy:1.2017
Zapytanie ofertowe
na wykonanie konserwacji urządzeń melioracji wodnych
Przedmiotowe postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm. ) ponieważ wartość zamówienia
nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro ( art. 4 pkt. 8 )

1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
Gminna Spółka Wodna
Siedziba: 26 -332 Sławno, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 31 (powiat opoczyński).

2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ORAZ ZAKRES ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadań z zakresu utrzymania urządzeń melioracji
wodnych szczegółowych objętych działalnością statutową spółki polegających na koserwacji
rowów

oraz

Zachorzów-Kolonia,

urządzeń

drenarskich

Antoniówka,

Prymusowa

na
Wola,

gruntach
Sławno,

wsi:
Dąbrówka,

Zachorzów,
Ostrożna,

Szadkowice o łącznej długości 5800 mb.
2. Zakres zamówienia obejmuje:
1) mechaniczne odmulenie dna rowu warstwą 0,30 m przy szerokości dna 0,50 m
– 5500 mb,
2) ręczne odmulenie dna rowu warstwą 0,30 m przy szerokości dna – 0,50 m – 300 mb,
3) mechaniczne rozplantowanie urobku z odmulenia dna rowu oraz,
4) wykoszenie skarp i dna rowu 20300 m2,
5) odmulenie przepustów 40-90 350 mb,
6) karczowanie oraz usuwanie zakrzaczeń i pni drzew,
7) wywóz pni drzew w promieniu 5 km..

3. RODZAJE I OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ
PRZY WYBORZE OFERTY
Przy wyborze ofert Zamawiający

będzie się kierował następującymi kryteriami i ich

znaczeniem:
- najniższa cena - Z- waga – 100 %
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Ocena punktowa kryterium dokonana zostanie zgodnie z formułą:
Wg kryterium ceny:
Px = N : W x Z
Px

- ilość punktów przyznanych danej ofercie za cenę ( brutto )

N

- najniższa cena ( brutto ) z zaoferowanych

W

- cena ( brutto ) z badanej oferty

Z

- znaczenie czynnika (100 %)

Kryterium oceny oferty jest obowiązująca oferenta cena brutto.
4. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Realizacja przedmiotu zamówienia – do dnia 30.09.2017 rok.
5. MIEJSCE, SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA OFERT
5.1. Ofertę w zamkniętej kopercie

należy złożyć do dnia 05.07.2017 roku do

godz. 10.00 w siedzibie zamawiającego:
Gminna Spółka Wodna Sławno
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 31
pokój Nr 13 – sekretariat

z dopiskiem: Oferta na wykonanie konserwacji urządzeń melioracji wodnych
„Nie otwierać przed dniem 05.07.2017 r. do godz. 10.30”

5.2. Otwarcie ofert nastąpi dnia 05.07.2017 r. do godz. 10.30 w siedzibie zamawiającego:
Gminna Spółka Wodna
Sławno
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 31
sala konferencyjna - Urzędu Gminy Sławno.
5.3. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
5.4. Wykonawca musi dysponować odpowiednią wiedzą i doświadczeniem w realizacji
podobnych zadań oraz odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia.

6. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Oferta powinna być napisana w języku polskim, trwałą i czytelną techniką.
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2. Oferta powinna zawierać: wypełniony i podpisany formularz ofertowy. Formularz
ofertowy musi być opatrzony pieczątkami firmy i podpisami osoby/osób uprawnionych do
reprezentowania Wykonawcy i składania woli w jego imieniu.
3. Ofert powinna obejmować całość zamówienia określonego przez Zamawiającego.
4.Oferta otrzymana przez Zamawiającego po upływie terminu na składanie ofert lub
opisana niezgodnie z opisem powyżej zostanie zwrócona bez otwierania wykonawcy
i nie będzie podlegała ocenie.
5. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
6. Nie dopuszcza się składania ofert w wersji elektronicznej.
7. OSOBĄ DO KONTAKTÓW W SPRAWIE NINIEJSZEGO ZAPYTANIA JEST
Pan Zbigniew Wilk
tel. 887 030 660 w godz. od 7.30 - 15.30
8. INFORMACJA DOTYCZĄCA WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
1. Do realizacji zamówienia zostanie wybrany wykonawca, który zaoferuje przedmiot
zamówienia zgodnie z wymogami zamawiającego wraz z najniższą ceną.
2. Wynik postępowania zostanie zamieszczony na stronie internetowej.
3. Oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania wykonawcy,
zgodnie z formą reprezentacji oferenta określoną w rejestrze handlowym lub innym
dokumencie.
Zatwierdził:

Przewodniczący GSW w Sławnie
Czesław Karkocha

Załącznikiem do niniejszego zapytania jest
- formularz ofertowy,
- projekt umowy,
- mapa
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