
ZAKŁAD OBSŁUGI GMINY

Rzekuń, dnia 18 września 2019 r.

ZOG.26.15.2019

ZAPYTANIE OFERTOWE

1. Zamawiający Zakład Obsługi Gminy zaprasza do złożenia ofert na:

„Wykonanie  przepięć  przyłączy  wodociągowych  w  msc.  Zabiele  gm.  Rzekuń"
w ramach zadania: "Dokończenie rozbudowy sieci wodociągowej w msc. Zabiele".

2. Przedmiot zamówienia.

Zamówienie  obejmuje,  przepięcie  starych  przyłączy  z  rur  stalowych  DN  32
do wyprowadzonych  na działki  rur  PE  DN  40  oraz  montaż  zasuwy  klinowej  z  wkładem
miękkim DN 40 zgodnie z wykazem działek objętych zapytaniem ofertowym - załącznik nr 1
oraz w oparciu o mapy sytuacyjne - załączniki nr 2 i 3.

Zakres prac obejmuje:

1. przepięcie przyłączy za pomocą złączek typu GEBO;
2. montaż zasuwy klinowej z wkładem miękkim DN 40;
3. wykonanie prób szczelności;
4. uzyskanie  pisemnego  oświadczenia  od  właścicieli  nieruchomości  o  braku  uwag

do odtworzenia terenu;
5. zakup materiałów po stronie Wykonawcy.

2.1. W ramach zamówienia Wykonawca będzie zobowiązany również do:

a) wykonania zleconych robót przy zachowaniu warunków zgodnie z ustawą z dnia 07 lipca
1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r., poz. 1186) zgodnie ze sztuką budowlaną;

b) od chwili rozpoczęcia robót do czasu przekazania Zamawiającemu ponoszenia całkowitej
odpowiedzialności za roboty oraz wszelkie szkody i straty, które spowodował w czasie
realizacji robót lub przy usuwaniu usterek;

c) ponoszenia  odpowiedzialności  cywilnej  za  szkody  i  następstwa  nieszczęśliwych
wypadków  oraz  ryzyka  likwidacji  skutków  zdarzeń  losowych  zaistniałych  na  terenie
budowy;

d) ponoszenia pełnej odpowiedzialności za stan i przestrzeganie przepisów bhp, ochronę
p.poż i dozór mienia na terenie robót, jak i za wszelkie szkody powstałe w trakcie trwania
robót  na terenie  przyjętym od Zamawiającego lub  mających związek z  prowadzonymi
robotami;

e) ponoszenia  wyłącznej  odpowiedzialności  za  wszelkie  szkody  będące  następstwem
niewykonania  lub  nienależytego  wykonania  przedmiotu  umowy,  które  to  szkody
Wykonawca zobowiązuje się pokryć w pełnej wysokości;

f) do  uzyskania  akceptacji  Zamawiającego  względem  zastosowania  rozwiązań
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technicznych  oraz  materiałowych  przed  wykonaniem  robót  (powyższe  roboty
nie wymagają pozwolenia na przebudowę).

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo zwiększenia zakresu robót o 30% wartości zamówienia,
które mogą wyniknąć w trakcie wykonywanych robót przy zachowaniu cen jednostkowych
lub odrębnej wyceny, w ramach posiadanych środków finansowych.

4. Termin realizacji zamówienia do 18.11.2019 r.

5. Okres gwarancji: 3 lata.

6. Miejsce i termin złożenia oferty: 

Zakład Obsługi Gminy ul. Kolonia 1B, 07-411 Rzekuń, 

Ofertę  należy  złożyć  w  sekretariacie  do  dnia  26 września  2019 r.,  do  godziny  10:00
w Zakładzie Obsługi Gminy, ul. Kolonia 1B, 07-411 Rzekuń.

Ofertę należy złożyć w zamkniętej ofercie z opisem:

„Wykonanie  przepięć  przyłączy  wodociągowych  w  msc.  Zabiele  gm.  Rzekuń"
w ramach zadania: "Dokończenie rozbudowy sieci wodociągowej w msc. Zabiele".

7. Termin otwarcia ofert 26.09.2019 r. o godz. 10:15.

8. Warunki płatności: po przedłożeniu faktury, 14 dni roboczych, przelewem na konto.

9. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Krystian Zalewski tel. 608 320 064.

10. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim,
według danych:

1) nazwa wykonawcy,
2) adres wykonawcy,
3) NIP/Regon,
4) nr rachunku bankowego,
5) wartość przedmiotu zamówienia obejmującą:

a) cenę netto (słownie w złotych),
b) podatek VAT (słownie w złotych),
c) cenę brutto (słownie w złotych).

6) termin realizacji zamówienia,
7) okres gwarancji.

Uwaga:  przed  złożeniem  oferty  należy  wykonać  wizję  lokalną  terenu  w  celu  właściwego
oszacowania wartości przedmiotu zamówienia.

Zatwierdzam:

Dyrektor
Zakładu Obsługi Gminy

Danuta Orzołek
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