Przeworsk, dnia 22 czerwca 2017r.
Nr 8/2017/PZP
Zamawiający:
Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Króla Władysława Jagiełły,
ul. Szkolna 6, 37-200 Przeworsk
ZAPRASZA
do złożenia propozycji cenowej na:
„Remont klasopracowni chemicznej w Zespole Szkół Ogólnokształcących
i Zawodowych im. Króla Władysława Jagiełły w Przeworsku”
( na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych)

w ramach projektu pn.: „Czas na Technologie informacyjno – komunikacyjne
i eksperyment” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podkarpackiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu
Społecznego.
1. Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej specyfikacji:
1) Należy ją złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie,
2) Na kopercie należy umieścić nazwę i adres zleceniobiorcy,
3) Ceny w niej podane mają być wyrażone cyfrowo i słownie,
4) Ma być napisana w języku polskim, czytelną i trwałą techniką,
5) Ma obejmować całość zamówienia.
2. Opis przedmiotu zamówienia:
wg specyfikacji technicznej
KOD CPV: 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45331200-8 Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
3. Wymagany termin realizacji:
od dnia podpisania umowy do 21 lipca 2017r.
4. Przy wyborze propozycji do realizacji zamawiający będzie się kierował
następującymi kryteriami:
L.p.

Kryteria oceny

Waga

1

Cena brutto = C

90

2

Oferowany okres gwarancji na wykonane roboty i wbudowaną instalację = T

10
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1) Zamawiający dokona oceny złożonych ofert, które nie zostały odrzucone,
zgodnie z następującymi zasadami:
a) kryterium ceny zostanie ocenione na podstawie podanej przez Wykonawcę
w propozycji cenowej ceny brutto za wykonanie Przedmiotu zamówienia.
Ocena punktowa w ramach kryterium ceny zostanie dokonana zgodnie ze
wzorem:
C=N÷WxA
gdzie:
C – liczba punktów otrzymanych w danym kryterium,
N – najniższa wartość z zaoferowanych,
W – wartość z badanej propozycji cenowej,
A – waga danego kryterium
b) kryterium oferowany okres gwarancji na wykonane roboty
i wbudowaną instalację zostanie ocenione na podstawie oferowanej przez
Wykonawcę w propozycji cenowej długości okresu gwarancji na wykonane
roboty i wbudowaną instalację. Kryterium będzie oceniane przyznaniem
punktów: 0, albo 50, albo 100.
Minimalny okres gwarancji wynosi 12 miesięcy od daty dokonania przez
Zamawiającego bezusterkowego odbioru wykonanego przedmiotu zamówienia.
W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę krótszej gwarancji, propozycja cenowa
będzie podlegała odrzuceniu.
W kryterium warunki gwarancji, Zamawiający przyznaje punkty wg poniższego
schematu. Oferta, która uzyska najwięcej punktów pomocniczych otrzyma
maksymalną liczbę punktów wagi kryterium. Pozostałe oferty otrzymają
proporcjonalnie mniej punktów zgodnie ze wzorem:
T=W÷DxA
gdzie:
T – liczba punktów otrzymanych w danym kryterium,
W – liczba (suma) punktów pomocniczych rozpatrywanej oferty,
D – najwyższa liczba (suma) punktów pomocniczych z rozpatrywanych ofert,
A – waga danego kryterium,
Okres gwarancji jest punktowany:
- Termin gwarancji: 12 miesięcy – 23 miesiące: 0 punktów
- Termin gwarancji: 24 miesiące – 35 miesięcy: 50 punktów
- Termin gwarancji: 36 miesięcy i powyżej: 100 punktów
2. Za najkorzystniejszą, zostanie uznana oferta, która uzyskała najwyższą liczbę
punktów obliczonych w następujący sposób:
Liczba punktów ogółem = C + T
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3. Jeżeli Zamawiający nie może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej, ze względu
na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans w kryteriach wskazanych
dla zamówienia, Zamawiający wybiera ofertę z niższą ceną.
5. Oferta ma zawierać następujące dokumenty:
- formularz propozycji cenowej wg załączonego wzoru,
- zaparafowany wzór umowy
6. Opis sposobu obliczania ceny w składanej propozycji cenowej:
a) W cenie oferty winny zawierać się wszystkie koszty niezbędne do
prawidłowego wykonania zamówienia,
b) na druku propozycji cenowej należy podać cenę oferty brutto tj. łącznie
z podatkiem VAT,
7. Miejsce i termin złożenia propozycji cenowej
Propozycję cenową należy złożyć w terminie do dnia
10 lipca 2017r.
do godz. 12.00 w zamkniętej kopercie w siedzibie zamawiającego tj. w Zespole Szkół
Ogólnokształcących
i
Zawodowych
im.
Króla
Władysława
Jagiełły
przy ul. Szkolnej 6, 37-200 Przeworsk w sekretariacie szkoły (pok. 23).
W przypadku przesłania oferty za pośrednictwem operatora pocztowego, pod uwagę
będzie brana data doręczenia oferty w siedzibie Zamawiającego, a nie data nadania
u operatora.
Oferenci zostaną powiadomieni o wynikach postępowania niezwłocznie po
dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty.
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją
ofertę.
8. Dodatkowe informacje
Zamawiający zaleca przeprowadzenie wizji lokalnej w placówce celem zapoznania
się z obiektem. Oferent ponosi wszystkie koszty przygotowania
i złożenia propozycji cenowej (oferty).
Zamawiający zastrzega sobie prawo:
 zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru oferty,
 unieważnienia postępowania gdy cena oferty z najniższą ceną przewyższa
kwotę, którą Zamawiający przeznaczył na zamówienie,
 żądania uzupełnienia braków oraz szczegółowych wyjaśnień od Oferentów
na każdym etapie postępowania; oferty, które nie zostaną
uzupełnione/wyjaśnione, zgodnie z żądaniem Zamawiającego zostaną
odrzucone.
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W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z któregokolwiek uprawnienia
wskazanego powyżej, Oferentom nie przysługują, żadne roszczenia z tytułu udziału
w postępowaniu.
Od rozstrzygnięcia niniejszego Zapytania (w tym: wyboru oferty, unieważnienia
postępowania, odrzucenia oferty) nie przysługuje odwołanie.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 16 648 79 69.
Dyrektor
Piotr Kuc
....................................................................
(podpis kierownika zamawiającego lub osoby upoważnionej)

W załączeniu:
1. wzór druku dla „propozycji cenowej”
2. wzór umowy
3. specyfikacja techniczna
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