
Załacznik Nr 5

Do Regulaminu zamówień publicznych

UMiG Staszów

Staszów, dnia 12.11.2015r.

                                                                       
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT 

dla zamówień o wartości nie przekraczającej 

wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

Gmina Staszów
28-200 Staszów, ul. Opatowska 31,

www.staszow.pl

Wydział Inwestycji, Planowania Przestrzennego
i Pozyskiwania Środków Finansowych

(wydział merytoryczny)

tel. (015) 864-30-05, fax (15) 864-32-61
e-mail: biuro@staszow.pl

Zapraszam do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn:

„Rozbudowa istniejącej wiaty pod imprezy plenerowe na działce  oznaczonej 
 w ewidencji gruntów nr 198 w Czajkowie Południowym”.

Rodzaj zamówienia: robota budowlana
 (usługa/dostawa/robota budowlana)

1. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa istniejącej wiaty z przeznaczeniem na imprezy plenerowe
o kubaturze 458,00 m3 i powierzchni zabudowy 135,20 m2 w Czajkowie Południowym.
Zakres inwestycji obejmuje:

– wykonanie fundamentów,
– wykonanie posadzki betonowej,
– wykonanie słupów,
– wykonanie konstrukcji dachowej i pokrycia

zgodnie  z  załączonym  przedmiarem  robót  oraz  inne  konieczne  prace  gwarantujące
prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia.

Zakres przedmiotowego zamówienia obejmuje również:
- obsługę geodezyjną w tym wykonanie inwentaryzacji powykonawczej.

Uwagi do   zadania:

1)  Przedmiot  zamówienia  obejmuje  część  robót  wchodzących  z  zakres  załączonego  projektu
budowlanego oraz decyzji pozwolenia na budowę. 
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CPV: 
45111200 – 0 – Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45262210 – 6 – Fundamentowanie
45262300 – 4 –  Betonowanie
45261000 – 4 – Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

2. Sposób uzyskania informacji dotyczących przedmiotu zamówienia : Szczegółowe informacje
dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać osobiście w siedzibie zamawiającego - Urząd
Miasta i Gminy w Staszowie, ul. Opatowska 31, pok. nr 213 lub telefonicznie pod numerem
tel./15/864 83 40.
          
Pracownikami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami są: Dorota Lipińska – Kierownik 
w Wydziale Inwestycji, Planowania Przestrzennego i Pozyskiwania Środków Finansowych.

3.     Termin wykonania zamówienia: 

Wymagany / pożądany termin realizacji zamówienia – od dnia podpisania umowy  do 31.05.2016r.

4.  Opis wymagań stawianych wykonawcy:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
Spełniają wymogi określone w art. 22 ust. 1 ustawy – Pzp, a w szczególności:
1) mają do dyspozycji odpowiednio wykwalifikowany personel tj. kierownik budowy: uprawnienia
budowlane  w  specjalności  konstrukcyjno  -  budowlanej,  zaświadczenie  o  przynależności  do
właściwej  izby  i  w  przypadkach  określonych  ustawą  Prawo  Budowlane  lub  równoznaczne
kwalifikacje  obowiązujące  w  krajach  Unii  Europejskiej.  W  zakresie  określonych  uprawnień
budowlanych  dopuszcza  się  odpowiadające  im  ważne  uprawnienia  budowlane,  które  zostały
wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów)  - Wykonawca zobowiązany jest do
przedłożenia wraz z ofertą aktualnych dokumentów potwierdzających ww. wymagania;
2)  posiadają  niezbędną  wiedzę  i  doświadczenie  tj.  Wykonawcy  zobowiązani  są  wykazać,  iż
zrealizowali zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończyli w ostatnich 5 latach co
najmniej 1 zamówienie dot. robót  budowlanych, obejmujące m.in. budowę lub przebudowę lub
rozbudowę altany lub wiaty lub budynku gospodarczego   –  Wykonawca zobowiązany jest do
przedłożenia  wraz z  ofertą  dokumentów  potwierdzających  należyte  wykonanie  ww. robót
budowlanych;
3)  udzielą  gwarancji i  rękojmi na roboty objęte przedmiotem  zamówienia na  okres minimum
trzech lat, od daty ich odbioru końcowego. 

5. Opis sposobu wyboru oferty najkorzystniejszej:

Oferta z najniższą ceną złożona przez wykonawcę, spełniającego określone wymagania zostanie
wybrana jako oferta najkorzystniejsza.
100% - cena

6. Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie, 28-200 Staszów,  
ul. Opatowska 31, sekretariat-pokój 104 osobiście, pocztą lub przesłać faksem na nr 
(15) 864-32-61 w terminie do dnia 20.11.2015r. do godz.1200 

Oferta winna być sporządzona na „Formularzu oferty cenowej” - druk w załączeniu

7. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
REGULAMIN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH URZĘDU MIASTA I GMINY W STASZOWIE 2



Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zawierająca: nazwę (firmę), siedzibę i adres
wykonawcy, którego ofertę wybrano zostanie przesłana pocztą lub przekazana telefonicznie
najpóźniej w terminie 7 dni od dnia składania ofert.

8. Informacja o terminie i miejscu podpisania umowy:

Informacja o terminie i miejscu podpisania umowy zostanie przekazana telefonicznie wykonawcy,
którego ofertę wybrano.

9. Załączniki:

- projekt budowlany rozbudowy istniejącej wiaty, ;
- przedmiar robót obejmujący zakres przedmiotowego zamówienia;
- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych;
- decyzja - zezwolenie na realizację inwestycji,
- formularz oferty cenowej,
- projekt umowy. 

                                                                                          BURMISTRZ MIASTA I GMINY
                                                                                                                STASZÓW
                                                                                                           LESZEK KOPEĆ
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