Gmina Miejska Kętrzyn
ul. Wojska Polskiego 11
11-400 Kętrzyn
Nasz znak: ZK.6232.25.2012

Kętrzyn, dnia 14 sierpnia 2012r.

Zapytanie ofertowe

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o przedstawienie Państwa oferty cenowej na wykonanie
robót budowlanych polegających na utwardzeniu działek pod selektywną zbiórkę odpadów.
I. Zamawiający:
Gmina Miejska Kętrzyn
Siedziba: 11 – 400 Kętrzyn, ul. Wojska Polskiego 11
REGON 510743440, NIP 742-205-13-31
II. Przedmiot i zakres zamówienia:
Utwardzenie dotyczy działek nr: 1-130/4; 6-647/82; 6-888; 6-126; 6-431/5; 6-183/1; 6-602 miasto
Kętrzyn.
Ogólna powierzchnia do utwardzenia: 184 m2 wraz z obrzeŜami trawnikowymi o łącznej dł. 136 mb
OPIS ROBÓT DO REALIZACJI:
- korytowanie do 35 cm z wywozem urobku
- wykonanie warstwy gruntu stabilizowanego cementem o Rm= 1,5 MPa grubości 10 cm po
zagęszczeniu Is=1,00
- wykonanie warstwa odsączająca z pospółki grubości 15 cm po zagęszczeniu – Is=1,00
- ułoŜenie kostki betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo – piaskowej (1:4) grubości
2 cm wraz z jej przybiciem zagęszczarką i wypełnieniem spoin piaskiem
III. Termin i miejsce realizacji zamówienia:
1. Miejsce realizacji zamówienia : miasto Kętrzyn
2. Termin realizacji zamówienia: do dnia 28.09.2012
IV. Kryteria wyboru oferty:
Przy wyborze ofert Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium; cena – waga 100%
Sposób oceny ofert:
C (cena oferty) = najniŜsza cena łączna spośród złoŜonych ofert: cena łączna oferty badanej x 100 pkt.
Wynik – oferta, która przedstawia najniŜszą cenę zostanie uznana za najkorzystniejszą.
W toku badania i oceny ofert Zamawiający moŜe zaŜądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści
złoŜonych ofert.
Opis sposobu obliczania ceny:
1. Cena oferty winna obejmować wszelkie koszty jakie poniesie Wykonawca przy realizacji
zamówienia w tym dostawę do siedziby Zamawiającego.
2. Wykonawca zobowiązany jest do podania całkowitej ceny zamówienia z dokładnością do dwóch
miejsc po przecinku, wyraŜonej cyfrowo i słownie w złotych polskich. Z wyodrębnieniem naleŜnego
podatku VAT – jeŜeli występuje.
V. Miejsce i termin złoŜenia oferty:
Oferta (wypełniona na załączonym formularzu) powinna być dostarczona za pośrednictwem poczty,
faksu (89 7520531), kuriera lub dostarczona osobiście na adres:

Gmina Miejska Kętrzyn
11 – 400 Kętrzyn, ul. Wojska Polskiego 11
do dnia 24 sierpnia 2012r.
z dopiskiem „Utwardzenie działek pod selektywną zbiórkę odpadów”

VI. Płatności:
Płatność na rzecz Wykonawcy będzie realizowana przelewem (na konto wskazane na fakturze) na
podstawie faktury prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę po poprawnym zrealizowaniu
zmówienia w terminach określonych w umowie.
VII. Rozstrzygniecie postępowania i zlecenie realizacji zamówienia:
Postępowanie ofertowe zostanie rozstrzygnięte do dnia 31.08.2012r. O wynikach postępowania jego
uczestnicy zostaną poinformowani pisemnie i drogą mailowa do dnia 31.08.2012r.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do uniewaŜnienie niniejszego postępowania bez podania
uzasadnienie, a takŜe do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.
Osobą upowaŜnioną ze strony Urzędu Miasta w Kętrzynie do udzielania wszelkich informacji
w zakresie przedmiotu zamówienia jest Monika Bepirszcz, nr telefonu 0 89 752 05 91.
O wyborze oferty powiadomimy Państwa pisemnie.

Zatwierdził i podpisał
Z up. Burmistrza Miasta
Andrzej Degórski
Z-ca Burmistrza Miasta

zał.
1) formularz ofertowy
2) mapy z zaznaczonymi miejscami do utwardzenia

