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Dynów, 2016-11-09

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 23/ZO/2016. Nazwa zadania: Wymiana okien na sali gimnastycznej w Zespole Szkół nr 3 w Łubnie.


I. Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

Nazwa zamawiającego:	Gmina Dynów
Adres zamawiającego:	ul. ks. J. Ożoga 2
Kod Miejscowość: 	36-065 Dynów
Telefon: 	(0-16) 65-21-257
Faks: 	(0-16) 65-21-257
Adres strony internetowej: 	www.gminadynow.pl
Adres poczty elektronicznej: 	przetargi@dynow.regiony.pl
Godziny urzędowania:	7:00 - 15:00

II. Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro.

III. Opis przedmiotu zamówienia

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych

2. Opis przedmiotu zamówienia: 

Wymiana okien na sali gimnastycznej w Zespole Szkół nr 3 w Łubnie.
Demontaż starych okien 2650 x 4830 – 8 szt
Zamurowanie otworów w ścianach – 12,6 m3
Zakup i montaż okien 2640 x 3650 o wsp. U 0,9 [W/m2K] z szybą bezpieczną od środka – 6 szt
Montaż parapetów wew. z aglomarmuru grubość 3 cm szerokość 30 cm – 16 m
Montaż parapetów zew. z blachy powlekanej – 16 m

3. Wymagania stawiane wykonawcy:

3.1 Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia.
3.2 Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy,
3.3 Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem wykonawcy.
3.4 Określenie przez wykonawcę telefonów kontaktowych i numerów fax. oraz innych ustaleń niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia.
3.5 Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia.


9. Wymagania dot. gwarancji
Minimalny okres gwarancji 60 miesięcy

IV. Termin wykonania zamówienia

wymagany termin wykonania zamówienia
2016-12-30

V. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków

1. Zamawiający nie wyznacza specjalnych warunków udziału w postępowaniu

VI. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy

A. Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki:
A.1) Formularz ofertowy - wypełniony i podpisany przez wykonawcę

VII. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami

1. Zasady i formy przekazywania oświadczeń, wniosków i innych:
1)	Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie. Pisma do zamawiającego należy kierować na:
adres zamawiającego podany w pkt. I niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
2)	Inne dopuszczalne formy porozumiewania się z wykonawcami:
a) Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się za pomocą faksu na nr faksu:

podany w pkt. I niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia -(0-16) 65-21-257.

b) Zamawiający dopuszcza możliwości porozumiewania się drogą elektroniczną przetargi@dynow.regiony.pl.
3)	W przypadku, gdy przesłane za pomocą faksu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne dokumenty w niniejszym postępowaniu będą nieczytelne zamawiający może się zwrócić o ponowne ich przesłanie za pomocą innego z wymienionych w niniejszej specyfikacji sposobów.

2. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami
1)	Osobą ze strony zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się z wykonawcami jest:
stanowisko	Inspektor
imię i nazwisko 	Adam Kiełbasa
tel.			(0-16) 65-21-257 wew 25
fax. 		(0-16) 65-21-257
w godzinach 	od 7:00 do 15:00


VIII. Termin związania ofertą
1. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
2. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania 

IX. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert

1. Oferty należy składać do dnia: 2015-11-25 do godz. 12:00
w siedzibie zamawiającego
Gmina Dynów
ul. ks. J. Ożoga 2
36-065 Dynów
Pokój nr 14

2. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. Zmiana, jak i wycofanie oferty, wymagają zachowania formy pisemnej.

3. Oferty zostaną otwarte dnia: 2015-11-25, o godz. 12:10
w siedzibie zamawiającego
Gmina Dynów
ul. ks. J. Ożoga 2
36-065 Dynów
Pokój nr 2

X. Opis sposobu obliczenia ceny

cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT - jeżeli występuje.

cena podana w ofercie winna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez zamawiającego.

cena może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia, nie dopuszcza się wariantowości cen.

cena nie ulega zmianie przez okres ważności oferty (związania ofertą).

cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy przedstawić w „Formularzu ofertowym" stanowiącym załącznik do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

XI. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert

1. Kryteria oceny ofert - zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie do szczegółowego rozpatrywania, jeżeli:

1.1.	oferta, spełnia wymagania określone niniejszą specyfikacją,
1.2.	oferta została złożona, w określonym przez zamawiającego terminie,

Lp
Nazwa kryterium
Waga kryterium
Szczegółowy opis, wzór
Uwagi, objaśnienia
1
Cena
95 %
( Cmin / Cob ) *95
Cmin - Najniższa cena z ofert ważnych [PLN],
Cob - cena oferty badanej [PLN]
2
Gwarancja
5 %
(Gob / Gmax) * 5
Gmax – Najdłuższy okres gwarancji z ofert ważnych [ilość miesięcy]
Gob – Okres gwarancji oferty badanej [ilość miesięcy]

2. Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania określone w każdym 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. 
3. Wynik- oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą ilość punktów.

XII. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

1. Zamawiający podpisze umowę z wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę.
2. Zamawiający niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zawiadomi wykonawców podając w szczególności:
1) nazwę (firmę), siedzibę i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz z punktacją przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację.
2) uzasadnienie faktyczne i prawne wykluczenia wykonawców, jeżeli takie będzie miało miejsce, 
3) uzasadnienie faktyczne i prawne odrzucenia ofert, jeżeli takie będzie miało miejsce.
4) termin po upływie, którego możliwe będzie zawarcie umowy.
3. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie:
1) zamieszczone w siedzibie zamawiającego poprzez wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń,
2) zamieszczone na stronie internetowej zamawiającego - www.gminadynow.pl,
4. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich wykonawców, którzy:
1) ubiegali się o udzielenie zamówienia - w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert
2) złożyli oferty - w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert
podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

5. W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, zamawiający na wniosek wykonawcy, który ubiegał się o udzielenie zamówienia, zawiadomi o wszczęciu kolejnego postępowania, które dotyczy tego samego przedmiotu zamówienia lub obejmuje ten sam przedmiot zamówienia.
6. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej:
7. O miejscu i terminie podpisania umowy zamawiający powiadomi wybranego wykonawcę.
8. W przypadku, gdy okaże się, że wykonawca, którego oferta została wybrana będzie uchylał się od zawarcia umowy zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.

XII. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy

1. Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz danych zawartych w ofercie.

2. Postanowienia umowy zawarto w:
projekcie umowy, który stanowi Załącznik nr 3

XIII. Załączniki

Załączniki składające się na integralną cześć specyfikacji:

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy
Załącznik nr 2 – Dokumentacja techniczna
Załącznik nr 3 – Projekt umowy





____________________________________
Krystyna Sówka


