Rząśnia, dnia 18 lipca 2022 roku
Gmina Rząśnia
ul. 1 Maja 37
98-332 Rząśnia
UGI.271.14.2022.PC

Do zainteresowanych
1.

W związku z zamiarem nabycia robót budowlanych polegających na budowie altanki

na placu OSP Zielęcin, Wójt Gminy Rząśnia zaprasza do składania ofert na wykonanie
przedmiotowych robót.
2.

Zakres robót został określony za pomocą dokumentacji projektowej, która stanowi

załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
3.

Zakres robót obejmuje prace związane tylko i wyłącznie z budową altanki

ogrodowej, natomiast budowa lampy solarnej nie stanowi przedmiotu zamówienia.
4.

Termin zakończenia realizacji robót: do 15.11.2022 r.

5.

Na wykonane roboty wymaga się udzielenia minimum 36 miesięcy gwarancji i

rękojmi.
6.

Przed złożeniem oferty zaleca się wykonanie wizji lokalnej w terenie.

7.

Ofertę na wykonanie zamówienia należy składać w formie elektronicznej za

pomocą portalu ePUAP na skrzynkę Zamawiającego /1kgc19m6ji/Skrytka lub na
adres e-mail: przetargi@rzasnia.pl do dnia 25.07.2022 roku do godz. 1000. Oferty, które
wpłyną po tym terminie nie będą brane pod uwagę.
8.

Formularz oferty musi być opatrzony podpisem własnoręcznym lub kwalifikowanym.

9.

Kryterium oceny ofert: najniższa cena

10. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego
obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, lub
obowiązku odprowadzenia składek na ubezpieczenie społeczne Zamawiający w celu
oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług,
który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami oraz kwoty odpowiadające
wysokości składki na ubezpieczenia społeczne. Wykonawca, składając ofertę, informuje
zamawiającego czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego
obowiązku podatkowego czy obowiązku odprowadzenia składek na ubezpieczenia
społeczne.
11. Postępowanie niniejsze jest prowadzone bez zastosowania przepisów ustawy Prawo
zamówień publicznych z dnia 11.09.2019 roku na podstawie art. 2 ust 1 pkt 1 tej ustawy.
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12. Cena oferty powinna uwzględniać koszt materiałów, robociznę, kierownika budowy,
inwentaryzację geodezyjną powykonawczą oraz wszystkie inne elementy niezbędne do
prawidłowej realizacji robót.
13. Jeśli do oferty nie zostanie dołączony kosztorys ofertowy, wybrany Wykonawca przed
podpisaniem umowy będzie zobowiązany do przedłożenia kosztorysu ofertowego na
podstawie którego wyliczono cenę ofertową.
14. Uprawnionym pracownikiem do kontaktów w tej sprawie jest: Pan Michał Krawczyk
tel. 44 6317122 wew. 218.
15. Wzór oferty określa załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia.
16. Wzór umowy określa załącznik nr 3 do niniejszego ogłoszenia.
17. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania.

Z poważaniem
WÓJT
Tomasz Stolarczyk
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