Załącznik nr 1 do ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Znak sprawy: SP3.2710.7.2018
1. Zadanie pn.: „Budowa bieżni przy Szkole Podstawowej nr 3 w Pabianicach.”
2. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) oraz regulaminem udzielania
zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości
kwoty 30 000 euro ustanowionym Zarządzeniem Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3
im. Mikołaja Kopernika w Pabianicach Nr 1/2015 z dnia 01.04.2015 r.
3. Zamawiający:
Szkoła Podstawowa nr 3 im. Mikołaja Kopernika
ul. Mokra 28/34
95-200 Pabianice
Tel: (42) 215-07-25; (42) 215-09-33
Fax: (42) 226-48-54
4. Przedmiot zamówienia: budowa bieżni lekkoatletycznej o długości 100 m plus odcinek na
wyhamowanie (10 m) /dostępna szerokość to ok. 7 m – 3 tory po 1,05 m każdy/ zakończonej
niecką do skoku w dal (bez piachu). W skład bieżni wchodzi podbudowa bieżni, warstwa
nawierzchniowa, niecka do skoku w dal, wymalowania linii specjalną farbą.
Bieżnia o długości 100 m (+odcinek na wyhamowanie) kończyć się będzie niecką do skoku
w dal usytuowaną po przeciwnej stronie niż linia START-u. Tory bieżni winny zostać
oddzielone od siebie poprzez wymalowania specjalną farbą (do nawierzchni poliuretanowych)
na nawierzchni. Wymalowania dotyczą także linii STARTU oraz METY oraz numeracji torów
„1, 2, 3, itd”, wymalowanie linii do skoku w dal. Bieżnia w obrzeżu betonowym ułożonym
na podsypce, z wypełnieniem spoin.
Nawierzchnia wykonana metoda natryskową 10+3 mm z podbudową z tłucznia kamiennego,
na warstwie wyrównującej. Minimalna grubość nawierzchni to 13 mm. Parametry i
specyfikacja i tryb wykonania nawierzchni oraz wymiary winny spełniać aktualne wytyczne
dla obiektów treningowych wg PZLA oraz wymagania IAAF z uwzględnieniem badań na
mrozoodporność i testy ekologiczne.
Skocznia do skoku w dal – nawierzchnia rozbiegu zaprojektowana jako nawierzchnia bieżni
z wymalowaną linią startu rozbiegu oraz wymalowaniem linii skoku. Niecka (bez dostawy
piachu) w obrzeżu.
Odwodnienie całości oraz spady zgodnie z normami PZLA. Nawierzchnie przepuszczalne dla
wody opadowej.
Zaleca się wizję lokalną w terenie Oferentowi, który zdecyduje się na złożenie oferty na
realizację zadania.
Warunki wykonania robót budowlano-montażowych: Wszystkie roboty, a także ich odbiór
należy wykonać zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanomontażowych wg. wydanych przez Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa,
a opracowanych przez Instytut techniki budowlanej oraz normami i instrukcjami branżowymi
właściwymi dla danego rodzaju robót, wytycznych i zaleceniami producentów sprzętu
i materiałów wykorzystywanych podczas prac. Pracę prowadzić zgodnie z przepisami BHP

pod nadzorem osób upoważnionych.
Projektowane elementy zagospodarowania terenu oraz materiały wbudowane w obiekt nie
mogą stanowić zagrożenia dla użytkowników po zakończeniu prac.
Teren objęty inwestycją wraz z materiałami podczas trwania budowy zostanie właściwie
zabezpieczony zgodnie z odrębnymi przepisami budowlanymi. Materiały odpadowe powstałe
w czasie prac usuwane będą w sposób nie stwarzający niebezpieczeństwa dla ludzi oraz
zwierząt, a następnie utylizowane zgodnie z przepisami odrębnymi. Wszelkie prace
powierzone firmie, która realizować będzie zadanie wykonywane będą przez odpowiednio
przeszkolone osoby, pod nadzorem uprawnionego kierownika budowy.
Istnieje możliwość rozszerzenia szerokości bieżni o kolejne tory, jeśli pozwolą na to pozostałe
dostępne środki finansowe – w trybie oddzielnego zamówienia wybranemu wykonawcy
zamówienia podstawowego bez przeprowadzania kolejnego rozeznania rynku - zgodnie
z §4 ust. 2 i 3 pkt. e regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości
nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro:
„W uzasadnionych przypadkach odstępuje się od przeprowadzenia rozeznania rynku,
powyższy przypadek obejmuje w szczególności udzielenie zamówienia w sytuacji, gdy
rozeznanie rynku w zakresie przedmiotu zamówienia zostało przeprowadzone w terminie
wcześniejszym nieprzekraczającym 3 miesięcy od daty złożenia zamówienia”.
5. Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 15 listopada 2018 roku.
6. Termin związania ofertą – 30 dni, bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz
z upływem terminu składania ofert.
7. Wymagany okres gwarancji - na wykonane prace budowlano-montażowe oraz
zainstalowane komponenty i nawierzchnię wymagana jest gwarancja udzielona na minimum
36 m-cy.
8. Wymagane dokumenty:
a) oferta sporządzona na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.
Formularz oferty winien być podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania
Wykonawcy.
b) wykaz co najmniej dwóch zadań zrealizowanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem
terminu składania ofert związane z budową nawierzchni sportowych poliuretanowych poparty
odpowiednio:
 referencjami od Zleceniodawców wystawionymi przez uprawnione osoby
bądź
 zdjęciami realizacji z szczegółowym opisem zamówienia wraz z danymi kontaktowymi
do zleceniodawców prac.
9. Miejsce i termin składania oraz otwarcia ofert:
a) Oferty należy składać w sekretariacie szkoły przy ul. Mokrej 28/34 w Pabianicach
w godzinach: 9.00-13.00, przesłać na adres szkoły bądź za pośrednictwem poczty
elektronicznej na adres: sekretariat@sp3pabianice.pl z dopiskiem: „Oferta na budowę
bieżni przy SP nr 3 w Pabianicach” w terminie do dnia 27 lipca 2018 roku
do godz. 13.00.
b) Otwarcie ofert nastąpi w dniu składania ofert.
c) O wynikach przeprowadzonej procedury informuje się wykonawców, którzy złożyli ofertę
na udzielenie zamówienia oraz zamieszcza informację na stronie internetowej szkoły pod
adresem: www.sp3pabianice.pl oraz http://oswiata.bip-pabianice.pl/?cid=12
d) Zamawiający zawiadomi wykonawcę, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą,
o terminie i miejscu podpisania umowy (wzór umowy w załączeniu).
e) Niestawienie się Wykonawcy we wskazanym miejscu oraz terminie daje Zamawiającemu

niezaskarżalne prawo do odstąpienia od podpisania umowy ze wskazanym Wykonawcą.
Wówczas Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert
bez przeprowadzenia ich ponownego badania i ocen.
f) Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
g) Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę
h) W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień
dotyczących treści złożonych ofert.
10. Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty:
 Kryterium wyboru: 100% cena.
 Zamawiający wybierze ofertę niepodlegającą odrzuceniu z najniższą ceną brutto.
 Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia Wykonawca przedstawi w formularzu
ofertowym na druku stanowiącym załącznik nr 2 do zapytania ofertowego
 Wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, w tym z czynnościami
odbioru wykonawca winien uwzględnić w cenie oferty.
 Cena podana w ofercie powinna być wyrażona w polskich złotych, liczbowo i słownie
z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
 Stawka Vat musi być określona zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od
towarów i usług.
 Podana w ofercie kwota będzie stała i nie podlegająca waloryzacji w trakcie realizacji
podpisanej umowy z wybranym wykonawcą.
 Wykonawca zobligowany jest do złożenia tylko jednej ważnej oferty z jednoznacznie
określoną ceną.
11. Warunki płatności:
 Podstawą wystawienia faktury za wykonanie prac będzie obustronnie podpisany końcowy
protokół odbioru robót bez uwag.
 Płatność za zrealizowane zadanie nastąpi w drodze przelewu na wskazany przez
wykonawcę rachunek bankowy na podstawie faktury VAT w ciągu 14 dni od daty wpływu
faktury do siedziby Zamawiającego.
12. Informacje dodatkowe:
 Szczegółowych informacji w zakresie realizacji zamówienia udzieli: Kierownik obiektów
sportowych – Marcin Wolski, nr tel: 606 738 418, email: m.wolski@sp3pabianice.pl
 Do prowadzonego postępowania nie przysługują Wykonawcom środki ochrony prawnej
określone w przepisach Ustawy Prawo zamówień publicznych.
 W przypadkach nie opisanych w treści przedmiotowego ogłoszenia jak i dla całego
zapytania mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo Budowlane oraz ustawy Kodeks
Cywilny.
 Zamawiający dopuszcza możliwość unieważnienia postępowania lub odstąpienia od
zawarcia umowy w każdym czasie bez podania przyczyny oraz negocjacji ceny
z wykonawcą wyłonionym w procedurze zamówienia.
 Zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania do zawarcia umowy.
 Złożone przez Wykonawców oferty (odrzucone oraz ważne) nie podlegają zwrotowi
i pozostają w dyspozycji Zamawiającego.
Zatwierdził:
Dyrektor szkoły
/-/ Waldemar Flajszer

