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Ogłoszenie

Numer

2020-13806-25375

Id

25375

Powstaje w kontekście projektu

RPSW.06.05.00-26-0004/17 - Poprawa jakości życia mieszkańców Fałkowa poprzez rewitalizację 
zdegradowanych obszarów miejscowości

Tytuł

Zagospodarowanie terenu oraz termomodernizacja budynku-
  sklepu Gminnej Spółdzielni przy ulicy Zamkowej  w Fałkowie

Załączniki

Dodane do ogłoszenia w obowiązującej wersji z dn. 2020-12-31
1. Zapytanie ofertowe z załącznikami - wersja edytowalna
2. Zapytanie ofertowe z załącznikami
3. Dokumentacja techniczna z przedmiarem

Czy dopuszczalna oferta częściowa?

NIE

Data opublikowania ogłoszenia

2020-12-31

Data ostatniej zmiany

2020-12-31

Termin składania ofert

2021-01-15 15:00:00

Planowany termin podpisania umowy

2021-01

Dane adresowe ogłoszeniodawcy

Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” w Kodrębie 
 19
97-512 Zakrzew
NIP: 7720100408
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Osoby do kontaktu

Paweł  Pękala
tel.: 607524210
e-mail: p.pekala@falkow.pl

Części zamówienia

Część: 1

Tytuł części 1

Zagospodarowanie terenu oraz termomodernizacja budynku

Czy dopuszczalne oferty wariantowe

NIE

Przedmioty zamówienia do części 1

Typ

Roboty budowlane

Podkategoria

Roboty budowlane

Opis

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie zagospodarowania terenu oraz termomodernizacja 
budynku sklepu przy ulicy Zamkowej w Fałkowie, działka nr 1120/1.
Zakres robót obejmuje:
a)�wykonanie opaski wokół budynku sklepu GS
b)�termomodernizacja-ocieplenie budynku sklepu
c)�zakup wiaty-blaszaka i montaż na utwardzeniu gruntu z kostki
d)�montaż lampy solarnej (1 szt.)
e)�montaż nowego orynnowania, montaż nowych krat na otworach okiennych i drzwiowych, montaż 
parapetów stalowych
Szczegółowy zakres robót określono dokumentacji technicznej oraz pomocniczo w przedmiarach. 



Wygenerowano: 2020-12-31 13:17 Strona 3 / 7

Wygenerowano za pośrednictwem serwisu Baza Konkurencyjności.

Zagospodarowanie terenu oraz termomodernizacja budynku  sklepu Gminnej Spółdzielni przy ulicy Zamkowej  w…

Przedmiary robót są pomocnicze, należy jednak na ich podstawie przygotować kosztorys ofertowy, 
dostarczony do Zamawiającego przed podpisaniem umowy.
Wyliczona cena jest ceną ryczałtową i nie będzie zmieniana bez względu na ewentualne różnice 
pomiędzy przedmiarem, a robotami wykonanymi w rzeczywistości.

Wykonawca powinien m.in.:
a) zapewnić materiały o parametrach technicznych porównywalnych /nie gorszych/ od opisanych w 
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót i dokumentacji projektowej, 
b) wykonać roboty zgodnie z dokumentacją, sztuką budowlaną, specyfikacją robót oraz warunkami 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

Zamawiający wymaga, aby gwarancja na roboty stanowiące przedmiot zamówienia wynosiła 
minimum 24 miesiące, licząc od daty odbioru wykonanych robót. Uwaga: okres gwarancji stanowi 
kryterium oceny ofert
Wszystkie nazwy własne materiałów i urządzeń użyte w dokumentacji przetargowej są podane 
przykładowo i określają jedynie minimalne oczekiwane parametry jakościowe oraz wymagany 
standard. Wszędzie tam, gdzie w przedmiocie zamówienia występuje konkretna nazwa własna, 
norma, aprobata, specyfikacja techniczna i techniczne systemy odniesienia ustanowione przez 
europejskie organy normalizacyjne, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. 
Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego jest 
obowiązany wykazać, że oferowane przez niego roboty budowlane spełniają wymagania określone 
przez Zamawiającego.

Okres gwarancji

24

Kody CPV

45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
45321000-3 Izolacja cieplna
45443000-4 Roboty elewacyjne

Miejsca realizacji

adres

Kraj

Polska

Województwo

świętokrzyskie

Powiat Gmina



Wygenerowano: 2020-12-31 13:17 Strona 4 / 7

Wygenerowano za pośrednictwem serwisu Baza Konkurencyjności.

Zagospodarowanie terenu oraz termomodernizacja budynku  sklepu Gminnej Spółdzielni przy ulicy Zamkowej  w…

konecki Fałków

Miejscowość

Fałków

Warunki, jakie musi spełniać oferent

Typ

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Opis

Zamawiający nie wymaga posiadania specjalnych uprawnień do wykonywania działalności. Ocena 
spełnienia warunku udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez 
Wykonawcę oświadczenie

Typ

Wiedza i doświadczenie

Opis

Zamawiający nie wymaga posiadania specjalnej wiedzy i doświadczenia. Ocena spełnienia warunku 
udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez Wykonawcę oświadczenie

Typ

Potencjał techniczny

Opis

Zamawiający nie wymaga posiadania specjalnego potencjału technicznego. Ocena spełnienia 
warunku udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez Wykonawcę 
oświadczenie

Typ

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis

Zamawiający nie wymaga dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Ocena 
spełnienia warunku udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez 
Wykonawcę oświadczenie
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Typ

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis

Zamawiający nie wymaga posiadania odpowiedniej sytuacji ekonomicznej i finansowej. Ocena 
spełnienia warunku udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez 
Wykonawcę oświadczenie

Typ

Dodatkowe warunki udziału

Opis

W postępowaniu nie mogą brać udziału podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo z 
Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania 
między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu 
Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z 
przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w 
szczególności na: 
1)�uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 
2)�posiadaniu udziałów lub co najmniej 10% lub akcji, 
3)�pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, 
4)�pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii 
prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w 
stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Zamawiający uzna, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu jeżeli złoży oświadczenie o braku 
występowania ww. powiązań. Oświadczenie stanowi zał nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego. 
Oferty Wykonawców, którzy nie podpiszą ww. oświadczenia lub go nie złożą z ofertą, zostaną 
odrzucone.

Typ

Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń

Opis

b)�Zamawiający wymaga, aby oferta zawierała następujące dokumenty:
1)�wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz cenowo-ofertowy – wg. załączonego wzoru 
formularza ofertowego –zał nr 1, oryginał
2)�wypełnione i podpisane oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu–zał nr 2, 
oryginał
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3)�Wypełnione i podpisane oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania - zał nr 3, 
oryginał

Kryteria oceny do części 1

Czy kryterium cenowe?

TAK

Opis

Cena = 80,00 pkt
Kryterium „Cena”

             C min
C= -------------------------- x 80 pkt (zaokrąglone do 2 miejsca po przecinku)

             C bad

Czy kryterium cenowe?

NIE

Opis

Gwarancja = 20,00 pkt
Kryterium „Gwarancja”

         G bad – 24
G = --------------------------  x 20 pkt (zaokrąglone do 2 miejsca po przecinku)

                    24

Podsumowanie

Oś czasu związana z ogłoszeniem i ofertowaniem

-> 2020-12-31 - data opublikowania
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-> 2021-01-15 15:00:00 - termin składania ofert

-> 2021-01 - planowany termin podpisania umowy

Oś czasu realizacji przedmiotów zamówienia

Brak zdefiniowanych etapów dla przedmiotów zamówienia.


