Swarzędz, dnia 26.07.2021 roku
Numer sprawy: WI.7013.38.2020ZAPROSZENIE
do złożenia propozycji cenowej na
wykonanie zadania pn.
Budowa parkingu rowerowego wraz ze stacją napraw rowerów przy Szkole Podstawowej nr 1,
ul. Planetarna 7 w Zalasewie

1. Nazwa Zamawiającego
Gmina Swarzędz, ul. Rynek 1, 62 – 020 Swarzędz
http://www.swarzedz.pl/
2. Opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest budowa parkingu rowerowego w okolicy wejścia do obiektu
Szkoły Podstawowej nr 1 w Zalasewie na ul. Planetarnej 7, na działce nr 486, obręb Zalasewo.
W zakres zamówienia wchodzą:
1. roboty budowlane,
2. roboty ziemne,
3. roboty nawierzchniowe,
4. sadzenie drzew,
5. dostawa i montaż stojaków rowerowych i stacji napraw rowerów
Integralną część opisu przedmiotu zamówienia stanowi Dokumentacja stanowiąca załącznik nr 6
do Zaproszenia w skład której wchodzi:
1. Projekt wykonawczy zagospodarowania terenu parkingu rowerowego wraz z stacją
napraw rowerów przy Szkole Podstawowej nr 1, ul. Planetarna 7 w Zalasewie stanowiący
załącznik nr
2. kosztorys przedmiarowy,
2. Szczegółowy zakres obowiązków wynikających z realizacji zadania pod nazwą: Budowa
parkingu rowerowego wraz ze stacją napraw rowerów przy Szkole Podstawowej nr 1, ul.
Planetarna 7 w Zalasewie , określony został w Projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 2 do
Zaproszenia.
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3. Projekt będzie finansowany z:
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego
Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 (Oś Priorytetowa 3 – Energia, Działanie 3.3 –
Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska, Poddziałanie 3.3.3 –
Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF
Poznania.
Tytuł projektu: "Rozwój niskoemisyjnej mobilności miejskiej na terenie Gminy Swarzędz –
system tras rowerowych wraz z infrastrukturą – etap II".
4. Zamawiający, żąda wskazania w ofercie przez Wykonawcę części zamówienia, których
wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm
podwykonawców.
3. Termin realizacji umowy
1. Termin zakończenia przedmiotu umowy ustala się na 120 dni od daty przekazania placu
budowy. Przez zakończenie całości przedmiotu umowy rozumie się wykonanie wszystkich
robót budowlanych określonych w Dokumentacji stanowiącej załącznik nr 6 do Zaproszenia
oraz dokonanie końcowego odbioru przedmiotu umowy.
2. Przekazanie placu budowy nastąpi w terminie do 5 dni od zawarcia Umowy.
3. Minimalny okres gwarancji i rękojmi na roboty budowlane wynosi: - 3 lata (lub więcej,
zgodnie z ofertą Wykonawcy robót budowlanych) i biegnie od daty podpisania protokołu
odbioru końcowego robót bez zastrzeżeń.
4. Kod CPV
45000000-7 Roboty budowlane
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45112700-2 Roboty w zakresie kształtowania terenu
45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni
77310000-6 Usługa sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych
5. Miejsce realizacji zamówienia
Teren Szkoły Podstawowej nr 1 w Zalasewie na ul. Planetarnej 7, na działce nr 486, obręb
Zalasewo, gmina Swarzędz
6. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełniania
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
a) Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy
prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
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b) Posiadają stosowną wiedzę i doświadczenie do dostaw o zakresie podobnym do opisanego w
przedmiocie zamówienia
c) Dysponują potencjałem technicznym oraz personelem niezbędnym do wykonania przedmiotu
zamówienia. Zamawiający dopuszcza udział podwykonawców w realizacji zamówienia.
Powierzenie realizacji części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z
odpowiedzialności za prawidłową realizację tego zamówienia. Wykonawca, który zamierza
powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, na etapie postępowania o udzielenie
zamówienia jest zobowiązany wskazać w ofercie części zamówienia, których wykonanie
zamierza powierzyć podwykonawcom oraz o ile jest to wiadome, podać nazwy
podwykonawców.
d) Znajdują się w dobrej sytuacji ekonomicznej i finansowej.
2. Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w
postępowaniu wg formuły „spełnia – nie spełnia” na podstawie niżej wymienionych oświadczeń
i dokumentów:
I. Dokumenty, jakie ma dostarczyć Oferent w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału
w postępowaniu:
a) Oświadczenie Oferenta o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o treści Załącznika nr
3 do niniejszego Zaproszenia.
II. Dokumenty, jakie ma dostarczyć Oferent w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z
postępowania:
a) Wypełniony formularz ofertowy – Załącznik nr 1 do niniejszego Zaproszenia,
b) Pełnomocnictwo do podpisania oferty. Pełnomocnictwo należy załączyć do oferty tylko
wówczas, gdy oferta jest podpisana przez osobę nie figurującą w rejestrze lub wpisie do
ewidencji działalności gospodarczej. Brak podpisu na ofercie lub podpisanie oferty przez osobę
do tego nieupoważnioną spowoduje odrzucenie oferty.
c) Oświadczenie Oferenta o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o treści Załącznika nr
3 do niniejszego Zaproszenia.
d) Oświadczenie Oferenta o braku powiązań z Zamawiającym o treści Załącznika nr 4 do
niniejszego Zaproszenia.
e) Klauzula informacyjna UMiG Swarzędz
e) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia Oferenta na podstawie art. 108 ustawy Prawo
zamówień publicznych, o treści Załącznika nr 7 do niniejszego Zaproszenia.
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7. Kryteria oceny ofert.
Kryteria oceny ofert są następujące:
--Nr----nazwa kryterium------waga
1. Cena – 60 %
cena = najniżasza oferowana cena brutto (zł)/ cena badanej oferty brutto (zł) x 60 pkt.
Termin realizacji robót budowlanych – 30 % (między 100 a 130 dni od dnia zawarcia
umowy)
termin T= ((T max – T obliczane) / (T max – T min)) x W
T – termin
T max – najdłuzszy dopuszczalny termin
T min – najkrótszy dopuszczalny termin
T obliczane – termin wskazany w badanej ofercie
W – maksymalna ilość punktów do uzyskania w danym kryterium
Zadeklarowany termin któszy niż 100 dni otrzyma maksymalna ilość punktów – 30 pkt.
Zadeklarowany termin dłuższy niż 130 dni otrzyma 0 punktów

2. Okres gwarancji – 10 % (między 36 a 60 miesięcy )
Za zadeklarowanie okresu gwarancji 36 miesiecy - 0 punktów
Za zadeklarowanie okresu gwarancji 48 miesiecy – 5 pkt.
Za zadeklarowanie okresu gwarancji 60 miesiecy – 10 pkt.

3. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach oceny ofert będzie liczona
z dokładnościa do dwóch miejsc po przecinku.
4. Za oferte najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska najwyzszą liczbę
punktów wyliczona jako sumę punktów uzyskanych w ww. kryteriach.
8. Termin składania ofert: 17.08.2021 r. do godz. 10.00.
9. Miejsce i sposób składania ofert.
a) Ofertę może być złożona:
•

Za pośrednictwem Bazy Konkurencyjności ,

•

Przesłana za pomocą poczty elektronicznej na adres: inwestycje@swarzedz.pl w
formie skanu podpisanej oferty wraz załącznikami.

b) Ofertę należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej
d) Oferta, oświadczenia oraz dokumenty wystawione przez Wykonawcę muszą być podpisane
przez Wykonawcę albo osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy
f) Oferty zostaną otwarte dnia 17.08.2021 r. o godzinie 10.30 w siedzibie Urzędu Miasta
i Gminy, ul. Rynek 1, 62 – 020 Swarzędz, pokój nr 407.
10. Osoba do kontaktów:
Monika Górna, mail: monika.gorna@umig.swarzedz.pl, nr tel. 61 65 12 210.
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11. Informacje na temat zakresu wykluczenia Wykonawcy i odrzucenia oferty.
1. Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy:
a) Wykonawcę, który nie wykaże spełniania warunków udziału w postępowaniu;
b) Wykonawcę, który będzie powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez
powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym
(Beneficjentem) lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu
Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego (Beneficjenta) czynności
związane z przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą.
2. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, która zawiera rażąco niską cenę w stosunku do
przedmiotu zamówienia, w szczególności Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie
udzielił wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz ze złożonymi dowodami
potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.
W celu ustalenia czy złożona oferta zawiera rażąco niską cenę Zamawiający zwróci się do
Wykonawcy o udzielenie wyjaśnień (w tym złożenie dowodów) w zakresie możliwości
wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego.
Zamawiający zwróci się o udzielenie wyjaśnień do Wykonawców, których zaoferowana cena
budzi wątpliwości lub których cena całkowita oferty jest niższa o co najmniej 30% od wartości
zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów usług lub średniej arytmetycznej cen
wszystkich złożonych ofert.
3. Oferta złożona po terminie składania ofert będzie podlegać odrzuceniu.
12. Określenie warunków zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, o ile przewiduje się możliwość zmiany
takiej umowy.
Warunki zmiany umowy zostały określone w Projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 2 do
Zaproszenia.
13. Inne postanowienia
Zamawiający informuje, że nie przewiduje:
a) możliwości składania ofert częściowych,
b) możliwości składania ofert wariantowych.
14. Załączniki
1) Załącznik nr 1 do Zaproszenia - Formularz ofertowy,
2) Załącznik nr 2 do Zaproszenia - Projekt umowy,
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3) Załącznik nr 3 do Zaproszenia - Oświadczenie Oferenta o spełnieniu warunków udziału w
postępowaniu,
4) Załącznik nr 4 do Zaproszenia – Oświadczenie Oferenta o braku powiązań z zamawiającym,
5) Załącznik nr 5 do Zaproszenia - Klauzula informacyjna UMiG Swarzędz
6) Załącznik nr 6 do Zaproszenia - Projekt wykonawczy zagospodarowania terenu stojakami na
rowery oraz urządzeniem stacji napraw rowerów przy Szkole Podstawowej nr 1, ul. Planetarna 7
w Zalasewie,
7) Załącznik nr 7 do Zaproszenia - Oświadczenie Oferenta o braku podstaw do wykluczenia.
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