Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno Gospodarczych w Białogardzie
78-200 Białogard, ul. Królowej Jadwigi 28
zaprasza do składania ofert na wykonanie robót budowlanych w zakresie:

Przebudowa ściany w pomieszczeniu biurowym w budynku przy ul.
Kołobrzeskiej 58 w Białogardzie

1. Przedmiotem zmówienia jest przebudowa ściany nośnej w pomieszczeniu na piętrze, w
budynku biurowym w Białogardzie przy ul. Kołobrzeskiej 58, zgodnie z projektem
budowlanym oraz decyzją pozwolenia na budowę.
2. Przedmiot zamówienia określony jest w Projekcie budowlanym, który stanowi załącznik do
Zaproszenia.
3. Roboty towarzyszące oraz tymczasowe nie objęte dokumentacją projektową konieczne do
uwzględnienia:
a) organizacja i zabezpieczenie pomieszczeń sąsiednich przed zanieczyszczeniem gruzem,
b) uporządkowanie terenu objętego placem budowy,
5. Zawarcie umowy planowane jest w ciągu 2 tygodni od daty złożenia oferty. Maksymalny termin
wykonania zamówienia: 31 stycznia 2021 r. Wykonawca może zaoferować krótszy termin
wykonania zamówienia
6. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy
prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
2) posiadają wiedzę i doświadczenie.
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku: warunek zostanie uznany za
spełniony, jeżeli wykonawca prowadzi działalność gospodarczą w zakresie zamawianych
robót budowlanych przez min. 3 lat i złoży oświadczenie zał. Nr 2.
W trakcie oceny ofert Zamawiający może zażądać dodatkowych dokumentów
potwierdzających np. należycie wykonanych, w ciągu ostatnich 3 lat, co najmniej 3 robót
budowlanych podobnych do objętych przedmiotem zamówienia.
3) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
Zamówienia.
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku: warunek zostanie uznany za
spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował co najmniej:
-

jedną osobą posiadającą odpowiednie do zakresu uprawnienia do kierowania robotami
w specjalności konstrukcyjnej,

w tym celu należy wypełnić zał. Nr 3.
4) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej należyte wykonanie
przedmiotu Zamówienia.
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku: warunek zostanie uznany za
spełniony, jeżeli wykonawca złoży oświadczenie nr 2.
8. Ofertę należy złożyć na formularzu stanowiącym załącznik nr 1. Materiał pomocniczy w
przygotowaniu oferty stanowi Załącznik 5 – Przedmiar robót.
Cena rozumiana jest, jako całkowite wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu
umowy, łącznie z podatkiem VAT.
Cena za całość przedmiotu zamówienia jest ceną ryczałtową (w znaczeniu i ze skutkami
określonymi w art. 632 kodeksu cywilnego) i obejmuje wszystkie koszty i składniki związane z
realizacją robót, uwzględnia cały zakres przedmiotu zamówienia, zawiera ewentualne ryzyko
wynikające z okoliczności, które można było przewidzieć w terminie opracowywania oferty do
czasu jej złożenia.
Do oferty należy załączyć
1) oświadczenie

o

spełnianiu

warunków

udziału

w

postępowaniu

–

zgodnie

z załącznikiem nr 2.
2) oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają
wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
według załącznika nr 3
9. Kompletną ofertę należy złożyć w wersji papierowej w siedzibie Zamawiającego tj.
78-200 Białogard, ul. Kołobrzeska 58 (obiekt Inkubatora Technologicznego I piętro) lub drogą
mailową na adres biuro@sisg.pl elektroniczną (skan podpisanej oferty z załącznikami), w
terminie do dnia 23 października 2020r. (tj. piątek) do godziny 14.00. Otwarcie ofert nastąpi
32 października 2020 r. o godz. 14.10 w siedzibie Zamawiającego
10. Kryteria oceny ofert:
a. Cena - 70 %.
b. Termin wykonania – 30 %
11. Termin związania ofertą – 15 dni.
12. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
13. Zamawiający może unieważnić część lub całość postępowania bez podania przyczyn
unieważnienia.
14. Załączniki:
1) załącznik nr 1 – formularz oferty,
2) załącznik nr 2 – oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,
3) załącznik nr 3 – oświadczenie o posiadaniu uprawnień,

4) załącznik nr 4 – Projekt budowlany
5) załącznik nr 5 – przedmiar robót
Białogard 09.10.2020r.
zatwierdził:
Tomasz Wegner
Prezes Zarządu

