
Załacznik Nr 5
Do Regulaminu zamówień publicznych

UMiG Staszów

Staszów, dnia 09.11.2017r.

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 i Planowania Przestrzennego
(jednostka organizacyjna Urzędu)

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.:

„ Renowacja płyty boiska przy ZPO PSP  i P w Mostkach”.

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

  Przedmiot  zamówienia  obejmuje  świadczenie  usługi  z  zakresu  konserwacji  i  czyszczenia
nawierzchni ze sztucznej trawy na ogólnodostępnym boisku sportowym, zlokalizowanym przy ZPO
PSP i P w Mostkach, na działce ozn. w ewidencji gruntów nr 247/1 położonej w Sztombergach.
Boisko  o  wymiarach  płyty  głównej  30m x  60  m  wraz  z  wybiegami   szer.  1,5m,  z  drenażem
i ogrodzeniem o wys. 4m.                             
Zakres prac renowacyjnych na boisku sportowym obejmuje  m.in.:
- Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni z zanieczyszczeń  ( liści, kapsli, stłuczonego szkła, 
kamieni, mchu, kurzu i innych zanieczyszczeń);                                                                                     
- Szczotkowanie "twarde", powodujące podniesienie włókien,                                                               
- Spulchnienie/rozluźnienie górnej warstwy wypełnienia,  które wskutek użytkowania stało się zbite  
i zagęszczone;                                                                                                                                           
- Mechaniczne wybranie wierzchniej warstwy wypełnienia, przesianie, oczyszczenie i wczesanie 
czystego materiału wypełniającego (granulatu gumowego lub piasku kwarcowego),                            
- Wyrównanie poziomu wypełnienia z ewentualnym uzupełnieniem (głównie w miejscach 
zwiększonej eksploatacji),                                                                                                                        
- Końcowe szczotkowanie "miękkie", wyrównujące nawierzchnię oraz odświeżające powyginane 
włókna trawy;                                                                                                                                           
-  Podklejenie drobnych uszkodzeń połączeń sztucznej trawy, w razie wystąpienia takiej 
konieczności;                                                                                                                                        
oraz inne konieczne do wykonania prace gwarantujące prawidłowe wykonanie przedmiotu 
zamówienia.                                                                                                                                 
Wszystkie zabiegi winny być wykonane przy użyciu specjalistycznych maszyn przeznaczonych 
do pielęgnacji boisk ze sztucznej nawierzchni.
Przy  określeniu  ceny  obejmującej  wykonanie  przedmiotowego  zamówienia  należy  uwzględnić
niniejsze informacje oraz dane wynikające z przeprowadzonej ewentualnie wizji lokalnej w terenie.
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Zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego na rok 2017.

 CPV:   
45236119 – 7 – Naprawa boisk sportowych.

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 218 lub
telefonicznie pod numerem tel./15/864 83 49 lub /15/864 83 35.
          
Pracownikami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami są: 
Grzegorz Klimek – Kierownik Wydziału Inwestycji i Planowania Przestrzennego

3.     Termin wykonania zamówienia:

Wymagany / pożądany termin realizacji zamówienia – od dnia podpisania umowy do 08.12.2017 r.

4.  Opis wymagań stawianych wykonawcy:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
posiadają niezbędne doświadczenie, kadrę oraz potencjał techniczny dla wykonania przedmiotowego
zamówienia oraz udzielą gwarancji i rękojmi na roboty objęte przedmiotem  zamówienia na  okres
minimum 12 miesięcy, 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 , faksem na nr (15) 864-32-61  lub drogą
elektroniczną e-mailem na adres:…………………..w terminie do dnia 21.11.2017r. do godz 1000 .

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

7. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

Informacja o wyborze oferty zawierająca: nazwę (firmę), siedzibę i adres wykonawcy, 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.

                              Zatwierdził:
Burmistrz Miasta i Gminy Staszów
       mgr Leszek Kopeć
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