
  

 
RG-DIT.7011.17.2018                                                         Kawęczyn, dnia30 lipca 2018 roku 
 
 

ZAPYTANIE OFERTOWE 
 

Postępowanie uproszczone prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego z 
zachowaniem zasad określonych w „Regulaminie Udzielania Zamówień Publicznych, których 
wartość nie przekracza wyraŜonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro w Urzędzie 
Gminy Kawęczyn oraz jednostkach organizacyjnych”, zwanego dalej „Regulaminem”. Na 
podstawie złoŜonych ofert zamawiający wybierze najkorzystniejsza ofertę na podstawie 
warunków i kryteriów wskazanych w przedmiotowym zapytaniu.  
 

Zwracamy się z uprzejma prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniŜej opisany 
przedmiot zamówienia. 
 
1. Nazwa i adres Zamawiającego: 
 
Gmina Kawęczyn, Kawęczyn 48, 62-704 Kawęczyn  
REGON 311019480  NIP 668-187-54-86 
TEL: (63) 288 59 10, Fax: 63 288 59 40 
 
2. Opis przedmiotu zamówienia. 
Przedmiotem zamówienia jest „Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości 
Ciemień, gmina Kawęczyn, tj.  
Część I: Przebudowa linii napowietrznej niskiego napięcia 0,4 kV; 
Część II: Przebudowa linii napowietrznej niskiego napięcia 0,4 kV – montaŜ oświetlenia. 
 
CPV 45316110-9 Instalowanie urządzeń oświetlenia ulicznego  
CPV 45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii elektrycznych 
 
Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia: 
Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia dla kaŜdej części podany jest w załącznikach w 
postaci projektów budowlanych oraz przedmiarów załączonych do powyŜszego zapytania 
ofertowego.  
 
Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych. 
 
Zakres zamówienia obejmuje takŜe:  
1. Przygotowanie pełnej dokumentacji powykonawczej do odbioru inwestycji. 
2. Przygotowanie wykazu zamontowanych materiałów. 
3. Wykonawca zobowiązany jest równieŜ do zakupu na swój koszt materiałów wymienionych w 
dokumentacji projektowej niezbędnych do realizacji zamówienia. 
4. W przypadku, gdy Wykonawca uzna fakt, iŜ Zamawiający nie uwzględnił w dokumentacji 
wszystkich niezbędnych elementów do realizacji zamówienia, naleŜy dołączyć specyfikację 
nieuwzględnionych kosztów, ujmując je w całkowitych kosztach realizowanego zadania.  
 



  

Warunki realizacji zamówienia: 
1. Zaleca się, aby Wykonawca przed złoŜeniem oferty zapoznał się z lokalnymi warunkami 
przebiegu trasy linii oświetlenia drogowego oraz lokalnymi warunkami realizacji inwestycji. 
2. Wykonawca zobowiązany jest dostosować czas pracy, przestoje, przepięcia, kolejność robót 
itp. do wymagań Zamawiającego.  
3. W przypadku, gdy dokumentacja techniczna bądź ogłoszenie zawierać będzie nazwę 
producenta lub firmy, Zamawiający dopuszcza składanie ofert równowaŜnych z zastosowaniem 
innych materiałów jednak o parametrach nie gorszych niŜ opisane w dokumentacji projektowej. 
 
Warunki płatno ści:  
Wynagrodzenie ofertowe jest wynagrodzeniem ryczałtowym i winno obejmować wszystkie 
koszty związane z wykonaniem zamówienia oraz przewidziane prawem opłaty i podatki. Ze 
względu na ryczałtowy charakter wynagrodzenia umownego cena ofertowa powinna uwzględniać 
rzeczywiste koszty realizacji zadania wynikające z projektu budowlanego, przedmiaru, 
kosztorysu ofertowego niniejszego zapytania ofertowego oraz zalecanej wizji lokalnej.  
 
3. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny 
spełnienia tych warunków. 
 
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące 
warunki:  

• posiadają kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności 
zawodowej,  

• posiadają zdolności techniczne lub zawodowe, warunek ten zostanie spełniony, jeŜeli 
Wykonawca wykaŜe, Ŝe dysponuje lub będzie dysponował minimum jedną osobą – która 
w trakcie realizacji zamówienia moŜe pełnić funkcję kierownika budowy, posiadająca 
uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci,  
instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, posiadająca min. 3 letnie 
doświadczenie zawodowe po uzyskaniu uprawnień, 

• znajdują się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej do wykonania zamówienia. 
Zamawiający uzna w/w warunki za spełnione na podstawie złoŜonych przez Wykonawcę 
oświadczeń.  
 
4. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu 
potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu. 
 
1. Oferta powinna być złoŜona na formularzu ofertowym – Załącznik nr 1  
2. Oświadczenie, zgodne z art. 22 ust. 1 pkt 1 i ust. 1b ustawy Pzp – Załącznik nr 2  
3. Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia art. 24 ust. 1 ustawy Pzp – Załącznik nr 3 )  
4. Wykaz osób zdolnych do wykonania zamówienia – Załącznik nr 4 
 
5. Kryteria oceny ofert – najniŜsza cena  
 
1. Za najkorzystniejszą ofertę uznana będzie ta, z najniŜszą ceną lub przedstawiająca 
najkorzystniejszy bilans ceny. 
2. Oferta najkorzystniejsza to oferta, która uzyska 100 punktów.  
3. Obliczanie punktów dokonywane będzie z dokładnością dwóch miejsc po przecinku. 
4. Ilość punktów dla kryterium „cena” Zamawiający obliczy wg wzoru:  



  

 
 
                                               cena oferty najni Ŝej skalkulowanej brutto 
    liczba punktów oferty = --------------------------------------------------------- x 100 % 
                                      ceny oferty ocenianej brutto 
 
 
Opis sposobu obliczania ceny: 

1. Wykonawca określi cenę ryczałtową za wykonanie przedmiotu zamówienia na załączonym do 
zapytania ofertowego formularzu ofertowym.  
2. W ofercie naleŜy podać wartość zamówienia netto i brutto wyraŜoną liczbowo i słownie na 
załączonym formularzu ofertowym. 
3. Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, 
z wyodrębnieniem podatku VAT.  
4. Cena oferty jest stała przez cały okres realizacji.  
 
6. Termin realizacji zamówienia (dla wszystkich części)  
 
Od momentu podpisania umowy do 17.10.2018 r. 
 
7. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcą. 
 
W niniejszym zapytaniu ofertowym zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy 
przekazują faksem lub drogą p isemną. Osoby upowaŜnione do kontaktów z Wykonawcami jest 
ElŜbieta Tomczak tel. (63) 288 59 30, pokój nr 20. 
 
8. Sposób, miejsce i termin składania ofert. 
 
Ofertę cenową prosimy złoŜyć za pośrednictwem poczty czy kuriera bądź dostarczyć osobiście 
wg załączonego wzoru Formularza ofertowego w zamkniętej kopercie z następującym opisem: 
Oferta na „Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Ciemień, gmina 
Kawęczyn”) na adres: Gmina Kawęczyn - Kawęczyn 48, 62 – 704 Kawęczyn Punkt 
Informacyjny (Hol)  w nieprzekraczalnym terminie do 07.08.2018 r. do godz. 12:00. 
 
- Oferty złoŜone po terminie oraz niekompletnie wypełnione nie będą rozpatrywane. 

- Oferent moŜe przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę. 

- Nie dopuszcza się widełkowego podawania cen – wszystkie ceny muszą być określone 

jednoznacznie. (wszystkie rubryki musza być wypełnione). 

- Wykonawcy, których oferty nie zostaną wybrane nie mogą zgłaszać Ŝadnych roszczeń 

względem Gminy Kawęczyn z tytułu otrzymania niniejszego zapytania ofertowego oraz 

przygotowania i złoŜenia oferty na to zapytanie. 

- W niniejszym zapytaniu ofertowym zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy 

przekazują faksem lub drogą p isemną.  



  

- O wyborze najkorzystniejszej oferty, oferenci zostaną powiadomieni p isemnie oraz na stronie 

internetowej Zamawiającego pod adresem: www.kaweczyn.pl/wiadomosci/przetargi do 30 tys. 

euro.  

- W toku badania i oceny oferty Zamawiający moŜe Ŝądać od oferentów wyjaśnień dotyczących 

treści złoŜonych ofert. 

- Wykonawca jest związany ofertą przez 30 dni od dnia upływu terminu do składania ofert.  

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do uniewaŜnienia postępowania bez podania przyczyny, do 

odrzucenia oferty lub ofert z podaniem uzasadnienia – w kaŜdej części.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Załączniki:  
 1. Formularz ofertowy – Załącznik nr 1   

 2. Projekty techniczne, rysunki, przedmiary robót 

 3. Oświadczenie na podstawie art.22 ust.1 pkt 1 i ust. 1b ustawy PZP – Załącznik nr 2 

4. Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia art. 24 ust. 1 ustawy PZP – Załącznik nr 3 

5. Wykaz osób biorących udział w zamówieniu – Załącznik nr 4 

6. Wzór umowy - Załącznik nr 5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


