Ustka, dnia 27 kwietnia 2020 r.
Zamawiający: Gmina Miasto Ustka – Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ustce
Adres: 76-270 Ustka, ul. Grunwaldzka 35
www.osir.ustka.pl
tel. (59) 814 55 86
e-mail: osir@um.ustka.pl

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
Informuję, iż Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ustce, ul. Grunwaldzka 35, 76-270 Ustka, przystępuje do wyboru
wykonawcy – udzielenia zamówienia publicznego w trybie rozeznania cenowego na „Budowę ciągu pieszego dla
osób niepełnosprawnych w systemie Relumat lub równoważnym przy zejściach na plażę w Ustce”
o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro.
1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1) Przedmiot zamówienia stanowi budowa ciągu pieszego – zejść osób niepełnosprawnych o nawierzchni z tworzywa
sztucznego (system Relumat 2000 lub równoważny, kolor - antracyt) od wejścia na plażę w Ustce nr 2, 4 i 9
o długości łącznej 200 mb, prostopadle do morza, bez obrzeży.
2) Zakres zamówienia obejmuje wykonanie robót zgodnie z załącznikiem nr 3 do zamówienia (rysunek projektowanego
zejścia dla osób niepełnosprawnych), z następującymi uwagami:
a) zakresem zamówienia objęte są trzy zejścia na plażę dla osób niepełnosprawnych oznaczone cyframi 2, 4 i 9:
−

ciąg pieszy przy zejściu na plażę nr 2: o szer. 1,5 m – 70 mb,

−

ciąg pieszy przy zejściu na plażę nr 4: o szer. 1,5 m – 60 mb,

−

ciąg pieszy przy zejściu na plażę nr 9: o szer. 1,5 m – 70 mb;

b) zejścia winny być wykonane w systemie modułowym, umożliwiającym łatwy demontaż bez uszkodzenia modułu
(moduł powinien być możliwy do ponownego zamontowania);
c) wzdłuż ciągu pieszego wejść na plażę należy uwzględnić niezbędne roboty ziemne związane z przemieszczeniem
piasku tak, aby poziom terenu w bezpośredniej bliskości ciągów nie był niższy niż 30 cm od poziomu plaży. Przy
połączeniu wejścia na plażę z istniejącą nawierzchnią chodnika również należy uwzględnić niezbędne roboty
ziemne związane z przemieszczeniem piasku oraz roboty rozbiórkowe istniejącej nawierzchni wraz z wywozem
odpadów na składowisko odpadów i ich utylizacją.
3) Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia długości zejść w zależności od warunków hydrologicznych na
każdym z nich, tj. szerokości plaży na wskazanych odcinkach oraz ograniczenia wykonania ilości zejść tylko do
wybranych ciągów pieszych.
4) Wskazane jest, aby Wykonawca dokonał oględzin terenu realizacji robót budowlanych stanowiących
przedmiot zamówienia oraz zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania
oferty.
5) Opis przedmiotu zamówienia przy pomocy kodów CPV Wspólnego Słownika Zamówień:
45233161-5 Roboty budowlane w zakresie ścieżek pieszych
2. TERMIN WYKONANIA:
Wymagany termin wykonania przedmiotu zamówienia: do dnia 15 czerwca 2020 r.
W uzasadnionych przypadkach Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia terminu wykonania zamówienia.
3. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY
1) W Formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 do zaproszenia Wykonawca zobowiązany jest do podania ceny
jednostkowej budowy 1 mb zejść na plażę oraz wartości łącznej przedmiotu zamówienia w przeliczeniu za 200 mb.
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2) Cena jednostkowa budowy 1 mb zejścia na plażę jest ceną ryczałtową w rozumieniu art. 632 kodeksu cywilnego, nie
podlegającą zmianie. Wynagrodzenie wykonawcy zostanie ustalone na podstawie faktycznej ilości wykonanych robót
oraz zaoferowanej ceny jednostkowej.
3) Cena musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia, bez których nie można wykonać
zamówienia. Będą to m.in. koszty dotyczące wszelkich prac przygotowawczych, porządkowych, zagospodarowania
placu budowy, utrzymania zaplecza budowy, kierownictwa i dozorowania budowy oraz innych czynności niezbędnych
do wykonania przedmiotu umowy, a także podatek VAT.
4) Prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca
2004 r. o podatku od towarów i usług (tj.: Dz. U. z 2020 r. poz. 106).
5) Cena musi być podana w PLN cyfrowo i słownie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
4. OPIS KRYTERIUM WYBORU OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ
1) Kryterium oceny ofert stanowi cena 100%.
2) Maksymalna liczba punktów w kryterium równa jest określonej wadze kryterium w %. Ocenie zostanie poddana cena
brutto za wykonanie całości przedmiotu zamówienia obliczona przez Wykonawcę zgodnie z przepisami prawa i
sposobem obliczenia ceny, podana w Formularzu oferty. Liczba punktów, którą można uzyskać zostanie obliczona wg
następującego wzoru:
P = Cn/Cb x 100
gdzie:
P – ilość punktów przyznana badanej ofercie wg kryterium ceny
Cn – najniższa cena brutto za realizacje przedmiotu zamówienia spośród złożonych ofert podlegających ocenie
Cb – cena brutto badanej oferty
3) Zamawiający za najkorzystniejszą uzna ofertę podlegająca ocenie, która oferuje najniższą cenę brutto za realizację
przedmiotu zamówienia - uzyska największą ilość punktów obliczoną wg powyższego wzoru.
4) Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
5) Jeżeli Zamawiający nie może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o
takiej samej cenie, Zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym
przez Zamawiającego ofert dodatkowych.
6) Wykonawcy składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
5. TERMIN I SPOSÓB ZŁOZENIA OFERTY
1) W przypadku zainteresowania Państwa realizacją przedmiotowego zamówienia, proszę o złożenie swojej oferty
w formie pisemnej i przesłanie jej na poniższy adres: Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ustce, 76-270 Ustka, ul.
Grunwaldzka 35, osobiście (sekretariat), bądź też przesłać drogą pocztową lub na adres e-mail osir@um.ustka.pl,
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 6 maja 2020 r.
2) Oferta musi zostać podpisana przez Wykonawcę, tj. osobę (osoby) reprezentującą Wykonawcę lub osobę (osoby)
upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, oferta przesłana pocztą elektroniczną musi być opatrzona podpisem
elektronicznym kwalifikowanym.
3) Oferta winna składać się z Formularza oferty, przygotowanego zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1.
4) W przypadku złożenia oferty niepodpisanej, niekompletnej, niezawierającej wszystkich wymaganych informacji,
Zamawiający odrzuci ofertę – oferta nie będzie brana pod uwagę.
5) W przypadku składania oferty w formie pisemnej, ofertę należy złożyć w kopercie zaadresowanej na Zamawiającego
i opatrzonej napisem: „Budowa ciągu pieszego dla osób niepełnosprawnych przy zejściach na plażę
w Ustce” – nie otwierać do dnia 6 maja 2020 r. godz. 12:00, w przypadku złożenia oferty za pośrednictwem
poczty elektronicznej ww. napis winien być tytułem wiadomości.
6) Oferta złożona w formie innej niż wskazana w pkt. 1 lub po upływie wyznaczonego terminu nie będzie brana pod
uwagę.

6. POSTANOWIENIA PRZYSZŁEJ UMOWY
Wszelkie postanowienia przyszłej umowy zawiera wzór umowy stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego Zaproszenia.
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7. INNE INFORMACJE
1) Postępowanie jest prowadzone w języku polskim.
2) W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy
przekazują pisemnie lub za pomocą poczty elektronicznej.
3) Korespondencję związaną niniejszym postepowaniem proszę kierować na adres: Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ustce ,
ul. Grunwaldzka 35, 76-270 Ustka.
4) Osobą udzielającą szczegółowych informacji o zamówieniu jest Piotr Cejrowski tel. 59 8145586 wew. 40, tel. Kom.
530 682 533, e-mail: p.cejrowski@osir.ustka.pl.
5) Załącznikami do niniejszego zaproszenia są: formularz oferty, wzór umowy oraz rysunki projektowanych zejść.

Dyrektor
Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ustce
/-/
Radosław Szreder
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