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         Świebodzice, dn. 22.09.2020 r. 

IT.7013.18.2020.MD           
         

Zapytanie ofertowe 

 Wydział Inwestycji, Remontów i Infrastruktury Technicznej Urzędu Miejskiego w Świebodzicach 
zaprasza do złożenia oferty na wykonanie robót budowlanych objętych zadaniem: Uporządkowanie 
gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Świebodzice – Budowa sieci kanalizacji deszczowej w 
ul. Długiej w Świebodzicach ETAP II- część I.  
 
I. ZAMAWIAJĄCY:  

  
Gmina Świebodzice 
ul. Rynek 1 
58-160 Świebodzice   

 
II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: 

 
Realizacja robót budowlanych dla zadania: Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy 
Świebodzice-Budowa sieci kanalizacji deszczowej przy ul. Długiej w Świebodzicach ETAP II cz. 1, zgodnie 
z załączoną dokumentacją projektową wykonaną przez ADV Projekt mgr inż. Agatę Nowak. Zadanie 
obejmuje swoim zakresem działki nr 158,174/4 obręb Pełcznica 2, przy ul. Długiej w Świebodzicach, 
odcinek od studni SKD do Skd1, Skd5,Skd6, wraz z montażem wpustów oznaczonych WP1,2,3,5,4,6. 
 

Zamawiający oczekuje w szczególności: 

Wykonania robót budowlanych instalacyjnych w zakresie sieci i drogowych w zakresie odtworzenia 
nawierzchni zgodnie z przepisami prawa, ze sztuką budowlaną, z należytą starannością, na podstawie 
dokumentacji  projektowej i specyfikacji stanowiącej załącznik do niniejszego zapytania. Po stronie 
wykonawcy leży zapewnienie kierownika budowy, zapewnienie czasowej zmiany organizacji ruchu wraz z 
projektem czasowej zmiany organizacji ruchu, wystąpienie o zajęcie pasa drogowego na czas prowadzenia 
prac. 

III. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA 
Zamówienie należy zrealizować do 15 grudnia 2020 r. 

 
IV. WARUNKI UDZIAŁU W ZAMÓWIENIU  

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy w okresie ostatnich pięciu lat od 
dnia wszczęcia postępowania zrealizowali zadanie o podobnym charakterze – oraz nie zalegają w 
podatkach i opłatach.  

 
V. POTWIERDZENIE SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W ZAMÓWIENIU 

Spełnienie warunków udziału w zamówieniu należy wykazać poprzez złożenie stosownego 
oświadczenia, którego treść zawarta jest w Załączniku nr 1 do zaproszenia.  
 

VI. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY 
Cenę oferty należy obliczyć w złotych polskich, do dwóch miejsc po przecinku uwzględniając cały 
zakres zamówienia – cena ryczałtowa. Zamawiający nie będzie ponosił jakichkolwiek dodatkowych 
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kosztów wynikających z błędnego skalkulowania ceny przez Wykonawcę. Cenę całkowitą oraz ceny 
jednostkowe brutto wykonania całego przedmiotu zamówienia, należy podać w „Formularzu 
ofertowym”, który stanowi załącznik nr 1 do zapytania ofertowego. 

 
VII. KRYTERIA OCENY OFERT 

 
Przy ocenie ofert Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami: 
Cena – 100 %. 
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która będzie zawierała najniższą cenę.  

 
VIII. TERMIN I FORMA SKŁADANIA OFERT 

 
Oferty należy przesyłać w formie pisemnej na adres: 
Urząd Miejski 
ul. Rynek 1 
58-160 Świebodzice 

 
do dnia 2 października  2020 r. do godziny 15:00 

 
Godziny pracy urzędu: 
pon. śr. cz. 7.30-15.30, wt. 7.30-16.00, pt. 7.30-15.00. 
 

IX. OZNACZENIE KOPERTY Z OFERTĄ: 

Dodatkowy dopisek   

Oferta na wykonanie robót budowlanych: „Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Długiej    
 w Świebodzicach”. 

 

X. INFORMACJE DODATKOWE 

1. W celu zapewnienia porównywalności wszystkich ofert, Zamawiający zastrzega sobie prawo do 
skontaktowania się z wykonawcami, w celu uzupełnienia lub doprecyzowania ofert.  

2. Umowa z oferentem zostanie zawarta na wzorze Zamawiającego.  
3. Zamawiający zastrzega, że dane dotyczące zamówienia są jawne oraz stanowią informację publiczną  

i mogą zostać udostępnione na zasadach określonych w Ustawie z dnia 6 września 2001 roku o dostępie 
do informacji publicznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1330). 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z przedmiotowego zamówienia, bez wyboru 
którejkolwiek ze złożonych ofert.  

5. Termin związania ofertą wynosi 30 dni i rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 
6. Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.  
7. Zamawiający nie dopuszcza realizacji przedmiotu umowy w systemie podwykonawczym.   
8. Działając w oparciu o art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu  

w zamówieniach publicznych (Dz.U. z 2018 poz. 2191) Zamawiający wyłącza stosowanie 
ustrukturyzowanych faktur elektronicznych, o których mowa w art. 2 pkt. 4 tej ustawy, tj. w stosunku do 
umów, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych, ustawy o umowie 
koncesji albo ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym. Zamawiający oświadcza, że w przypadku 
przesłania ustrukturyzowanej faktury elektronicznej do niniejszego zamówienia/umowy faktura taka 
będzie uznana za nieskutecznie doręczoną, tym samym nie biegną terminy związane z zapłatą 
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wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie zleconych zamówieniem świadczeń wobec Zamawiającego. 
W ww. przypadku Wykonawca zobowiązany będzie do doręczenia jej w tradycyjny sposób, tj. osobiście 
do biura podawczego Zamawiającego lub za pośrednictwem operatora pocztowego lub przedsiębiorstwa 
zajmującego się doręczaniem przesyłek (kurierem). 

9. Informacji dotyczących zamówienia udziela:  
 
Magdalena Osiewacz-Drab, tel. 74 666 95 30,  
e-mail: magdalena.osiewacz-drab@swiebodzice.pl 
 

 
 

W załączeniu:  
 

1. Formularz ofertowy. 
2. Klauzula RODO. 

 
 

Sprawę prowadzi: 
Magdalena Osiewacz-Drab 
                                                                             
 
 
                                                                                       Burmistrz Miasta Świebodzice 
                                                                                                      Paweł Ozga 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


