
                                                                                                 Sokolniki, dnia 4 lipca 2011 r.

Znak sprawy : RIOŚ.272.12.2011

                                                           Z A P R O S Z E N I E
                          do złożenia oferty dotyczącej postępowania o udzielenie zamówienia 
                                        publicznego wyłączonego ze stosowania ustawy 
                                                        Prawo zamówień publicznych 

1. Zamawiający

                        Gmina Sokolniki 
                        ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 1
                        98 – 420 Sokolniki
                        NIP 997 – 013 – 42 – 37,  REGON : 250855133
                         www.sokolniki.pl.            ug@sokolniki.pl
                        tel. 62 78 45 159                fax 62 78 45 194 

                        PROWADZĄCY  POSTĘPOWANIE 
                        Referat Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska 
                        Urzędu Gminy w Sokolnikach
                        tel. 62 78 46 101                  fax 62 78 45 194

Postępowanie przetargowe prowadzone jest na podstawie art.70¹ ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r - 
Kodeks Cywilny (Dz. U. Nr 16 poz.93 ze zmianami), w związku z art.275 pkt.2 ustawy z dnia 
27 sierpnia 2009 r, o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz.1240,ze zmianami).
Do udzielenia zamówienia publicznego nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 
2004 r – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r, Nr 113 poz.759, ze zmianami), oraz 
zgodnie z regulaminem udzielenia zamówień publicznych o wartości szacunkowej zamówienia 
poniżej 14 000 euro, zatwierdzonym Zarządzeniem Nr 7/2008 Wójta Gminy Sokolniki 
z dnia 13 maja 2008 r. 

2.Przedmiot zamówienia obejmuje : 
   wykonanie usługi – opracowanie projektu budowlanego na zmianę sposobu użytkowania 
   pomieszczeń gospodarczych w piwnicy budynku urzędu Gminy na kotłownię i wykonanie
   projektu technologii kotłowni (kocioł opalany na eko - groszek), oraz sporządzenie kosztorysu
   inwestorskiego i przedmiaru robót na powyższe zadanie i specyfikacji technicznej wykonania 
   i odbioru robót. 

3.Termin wykonania : 
   1) rozpoczęcie od dnia 25 lipca 2011 r,
   2) zakończenie do dnia 15 sierpnia 2011 r. 

http://www.sokolniki.pl/
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4.Miejsce i sposób pobrania zapytania ofertowego oraz uzyskanie dodatkowych informacji,
   oraz osoba upoważniona do kontaktów z Wykonawcami : 
   1) niniejsze zaproszenie wraz z załącznikami podlega umieszczeniu na stronie internetowej BIP
       Zamawiającego :https://www.bip.sokolniki.akcessnet.net/  zapytania ofertowe 
   2) osoba upoważniona do kontaktów z Wykonawcami : Pani Elżbieta Zychla – tel.62 78 46101 
        kom.697 064 285.   

5.Kryteria wyboru ofert :

   1) cena – znaczenie – 100 % 

Oferta, spełnia wymagania określone niniejszą specyfikacją.
Oferta została złożona, w określonym przez Zamawiającego terminie.
Wykonawca przedstawił ofertę zgodną, co do treści z wymaganiami Zamawiającego.
Kryteria oceny ofert - stosowanie matematycznych obliczeń przy ocenie ofert, stanowi podstawową zasadę 
oceny ofert, które oceniane będą w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez 
Wykonawców w zakresie przedstawionego kryterium.

Za parametry najkorzystniejsze w danym kryterium, oferta otrzyma maksymalną ilość punktów ustaloną w 
poniższym opisie, pozostałe będą oceniane odpowiednio - proporcjonalnie do parametru 
najkorzystniejszego, wybór oferty dokonany zostanie na podstawie opisanych kryteriów i ustaloną 
punktację: punktacja 0 - 100 (100 % = 100 pkt).

Wybór oferty zostanie dokonany w oparciu o przyjęte w niniejszym postępowaniu kryteria oceny ofert 
przedstawione w tabeli

Nazwa kryterium Waga

Cena 100%

Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania określone w kryterium otrzyma maksymalną liczbę 
punktów. Pozostałym Wykonawcom, wypełniającym wymagania kryterialne przypisana zostanie 
odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie mniejsza) liczba punktów. Wynik będzie traktowany, jako wartość 
punktowa oferty. 

Zamawiający dla potrzeb oceny oferty, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego dla 
Zamawiającego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrz 
wspólnotowego nabycia towarów, doliczy do przedstawionej w niej ceny należny podatek od towarów i 
usług zgodnie z obowiązującymi w przedmiocie zamówienia przepisami prawa.

Zastosowane wzory do obliczenia punktowego.

Nazwa 
kryterium

Wzór Sposób oceny

Cena Najniższa cena spośród złożonych ofert w zł. (brutto)/cena badanej 
oferty w zł. (brutto) x 100 pkt.

Według wzoru 
matematycznego 

Wynik- oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów w 
oparciu o ustalone kryterium) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane 
zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, którego 
oferta uzyska najwyższą ilość punktów.

1)  Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej w celu wyboru najkorzystniejszej
      spośród ofert uznanych za ważne.  

6.Wymagania, jakie powinni spełnić Wykonawcy zamówienia, w zakresie wymaganych
   dokumentów i oświadczeń (np. zezwolenia, koncesje, odpis z Krajowego Rejestru Sądowego)
   1) aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji 

https://www.bip.sokolniki.akcessnet.net/


        działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do ewidencji
        działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub
        zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy
        przed upływem terminu składania ofert – złożone w formie oryginału lub kserokopii 
        poświadczonej "za zgodność z oryginałem" dokonanym przez składającego ofertę, 
    2) aktualne uprawnienia budowlane do wykonywania dokumentacji technicznej wraz 
         z branżami.

7.Sposób przygotowania oferty :
    1) ofertę należy złożyć na "Formularzu ofertowym", którego wzór stanowi załącznik 
         do niniejszego zaproszenia, 
    2) dołączeniu do oferty zaakceptowanego projektu umowy, której wzór stanowi załącznik nr 2
         do niniejszego zaproszenia.

8.Miejsce i termin złożenia ofert : 
   1) ofertę należy złożyć do dnia 13 lipca  2011 r, do godziny 15.45.

Ofertę można złożyć za pomocą faksu (nr fax 62 78 45 194), wysyłając formularz na adres 
rios@sokolniki.pl , lub w siedzibie Zamawiającego, tj. Urząd Gminy Sokolniki, ul. 
Marszałka Józefa Piłsudskiego 1, 98 – 420 Sokolniki, pokój nr 10. 

Załączniki : 
Załącznik nr 1    Formularz ofertowy
Załącznik nr 2    Projekt umowy 
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