PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA
ul. Podgórna 22
65- 424 Zielona Góra

Zielona Góra, 06 lutego 2020 r.
DG-GK.7031.2.1.2020.ZK
RISS 4847357
ZAPYTANIE OFERTOWE
dotyczące prac geologicznych polegających na likwidacji dwóch studni wierconych nr 1 i nr 2
zlokalizowanych na działce nr 20/4 i działce nr 20/5, położonych przy ul. Stożne w Zielonej
Górze, obręb 56 Zielona Góra
Zamawiający realizując zamówienie na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), zaprasza do złożenia propozycji
ofertowej na wykonanie usługi nieprzekraczającej równowartość 30.000,00 €.

I.

Nazwa i adres Zamawiającego:
Miasto Zielona Góra, ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona Góra
(68) 47 94 534, fax (68) 45 57 114
NIP 973-100-74-58 REGON 000654233

II.

Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia są prace geologiczne polegające na likwidacji dwóch studni wierconych

nr 1 i nr 2 zlokalizowanych na działce nr 20/4 i działce nr 20/5, położonych przy ul. Stożne w Zielonej
Górze, obręb 56 Zielona Góra, województwo lubuskie.

III.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

1.Szczegółowy zakres robót objętych niniejszą umową określony jest:
a) dokumentacją – projektem robót geologicznych zatwierdzonym przez Prezydenta Miasta Zielona
Góra (decyzja z dnia 06.05.2019 r., znak: DR-OS.6530.6.2019.SP),
b) operatem wodno-prawnym wraz z decyzją pozwolenia wodno-prawnego z dnia 18 grudnia 2019
roku, znak:WR.ZUZ.7.421.217.2019.PK, wydaną przez Dyrektora Zarządu Zlewni w Zielonej Górze
Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie;

2. Zakres robót obejmuje ponadto wykonanie robót budowlanych polegających na rozbiórce obudów
studni / dwie komory żelbetowe z pokrywami i włazami / wraz z demontażem uzbrojenia /zasuwy,
zawory, wodomierze, rurociągi tłoczne z pompami / oraz uporządkowanie terenu. Obowiązkiem
Wykonawcy jest przekazanie Zamawiającemu mapy powykonawczej terenu przyjętej do zasobów
Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjno – Kartograficznej

3. Wymagania szczególne:
a/ zakres prac wymienionych w pkt 2 będzie zlecony „Protokołem przekazania placu budowy”
Departament Przedsiębiorczości i Gospodarki Komunalnej
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b/ wszystkie wyżej wymienione prace zostaną zrealizowane od dnia przekazania przez
Zamawiającego placu budowy do dnia 31 sierpnia 2020 roku, licząc od dnia przyjęcia przez
Wykonawcę danego zlecenia;
c/ wykonawca powinien dysponować wszelkimi potrzebnymi urządzeniami i narzędziami
niezbędnymi do realizacji zadania;
d/ w przypadku powstałych ewentualnych szkód wyrządzonych w trakcie realizacji likwidacji
studni właścicielom działek sąsiadujących i osobom trzecim, należy podjąć w czasie 48 godz.
niezbędne działania naprawcze, licząc od chwili przyjęcia zgłoszenia przez Wykonawcę usługi
tego faktu ( pismo, faks, poczta elektroniczna );
e/ Oferent winien wykonać dokumentacje fotograficzną z miejsca zrealizowanego zlecenia wraz
z jej przesłaniem drogą elektroniczną Zamawiającemu.

IV.

Termin wykonania zamówienia:
Wymagany termin realizacji zamówienia od daty zawarcia umowy do 31.08.2020r.

V.

Opis sposobu przygotowania propozycji ofertowej:
a) ma być złożona w formie pisemnej;
b) ma obejmować całość zadania;
c) cena łączna w niej podana ma być wyrażona cyfrowo i słownie.

VI.

Oferta winna zawierać następujące dokumenty:
a) wypełniony formularz ofertowy - załącznik nr 1;
b) akceptowany projekt umowy – załącznik nr 2;
c) wypis centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej / Krajowego Rejestru
Sądowego;
d) podanie konta bankowego oraz osób/osoby reprezentującej firmę ( imię, nazwisko
i stanowisko );
e) oświadczenie Wykonawcy o zatrudnieniu pracowników na umowę o pracę

VII.

Opis sposobu obliczenia ceny w składanej propozycji ofertowej:
Zaproponowana cena powinna zawierać:
- wartość netto przedmiotu zamówienia;
- obowiązujący podatek od towarów i usług (VAT);
- wartość brutto przedmiotu zamówienia.

VIII. Kryteria oceny propozycji ofertowej i ich znaczenie:
Jedynym kryterium oceny propozycji cenowej (ofertowej) jest cena zamówienia (wartość
brutto wyrażona w PLN). O miejscu i podpisaniu umowy Zamawiający powiadomi wybranego
Wykonawcę.
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IX.

Miejsce i termin złożenia propozycji ofertowej:
Propozycje ofertową należy złożyć do dnia 17 lutego 2020 r. do godz. 14.00.

Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data wpływu oferty do
Zamawiającego, a nie data jej wysłania. Oferty można składać:
a) listownie na adres: Urząd Miasta Zielona Góra Biuro Gospodarki Komunalnej ul. Bohaterów
Westerplatte 23 65-078 Zielona Góra z dopiskiem na zamkniętej kopercie „Zapytanie ofertowe –
dotyczące prac geologicznych polegających na likwidacji dwóch studni wierconych nr 1 i nr 2
zlokalizowanych na działce nr 20/4 i działce nr 20/5, położonych przy ul. Stożne w Zielonej
Górze, obręb 56 Zielona Góra”;
b) osobiście w Sekretariacie Biura Gospodarki Komunalnej ul. Bohaterów Westerplatte 23, 65-078
Zielona Góra z dopiskiem na zamkniętej kopercie „Zapytanie ofertowe – dotyczące prac
geologicznych polegających na likwidacji dwóch studni wierconych nr 1 i nr 2 zlokalizowanych
na działce nr 20/4 i działce nr 20/5, położonych przy ul. Stożne w Zielonej Górze, obręb 56
Zielona Góra.”
X.

Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie przekazana Oferentowi drogą

telefoniczną. Zamawiający zastrzega sobie prawo niepowiadamiania oferentów, których oferta nie
została przyjęta do realizacji.

XI.

Osoby wyznaczone do kontaktów w ramach ww. zadania ze strony Zamawiającego
- Zuzanna Kęsy tel. (68) 47 94 538

XII.

Pozostałe informacje:
Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
- zmiany lub odwołania niniejszego ogłoszenia;
- zmiany warunków lub terminów prowadzonego postępowania ofertowego;
- unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny, a także

pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.

z up. PREZYDENTA MIASTA
(-)
Konrad Witrylak
Dyrektor Departamentu

Załączniki:
1) Formularz ofertowy – załącznik nr 1;
2) Projekt umowy – załącznik nr 2;
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