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Zagospodarowanie terenu przy budynku hotelarsko-gastronomicznego zajazdu o nazwie „Podzamcze” w Fałkowie

Ogłoszenie

Numer

2020-13808-25393

Id

25393

Powstaje w kontekście projektu

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

Tytuł

Zagospodarowanie terenu przy budynku 
hotelarsko-gastronomicznego zajazdu o nazwie „Podzamcze” w 
Fałkowie

Załączniki

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

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

„J&J” Spółka Cywilna Andrzej Kowalski, Marek Michalak 
Brzezińska 14
95-040 Koluszki
NIP: 7282699574
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Osoby do kontaktu

Andrzej Kowalski
tel.: 509029745
e-mail: ankar89@gmail.com

Części zamówienia

Część: 1

Tytuł części 1

Zagospodarowanie terenu przy budynku hotelarsko-gastrono.

Czy dopuszczalne oferty wariantowe

NIE

Przedmioty zamówienia do części 1

Typ

Roboty budowlane

Podkategoria

Roboty budowlane

Opis

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie zagospodarowania terenu wokół budynku 
hotelarsko-gastronomicznego zajazdu „Podzamcze”, zlokalizowanego przy ulicy Spacerowej 2A w 
Fałkowie. Zakres robót obejmuje:
-prace porządkowe, oczyszczanie terenu, wywóz ewentualnych śmieci
-usunięcie zbędnej roślinności i darni na terenie przeznaczonym pod nasadzenia
-nawiezienie min.10cm warstwy gleby urodzajnej pod rośliny
-wytyczenie obszarów zagospodarowania i określenie poziomów
-wykonanie budowli ogrodowych, w tym tężni solankowej oraz montaż latarnii solarnych
-wykonanie podbudowy nawierzchni i ciągów komunikacyjnych
-wykonanie właściwych nawierzchni, wytyczenie rabat, krycie geowłókniną powierzchni 
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ściółkowanej
-nasadzenia roślin, elementy małej architektury, oświetlenie
-ściółkowanie pod roślinami i zakładanie trawnika

Szczegółowy zakres robót określono dokumentacji – Zagospodarowanie terenu z opisem tęzni i lamp 
solarnych  oraz pomocniczo w przedmiarach. 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.
Termin rozpoczęcia realizacji robót: od dnia podpisania umowy,
Termin wykonania: do 31.08.2021r
Wykonawca związany jest ofertą 30 dni.
Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminy składania ofert.

Okres gwarancji

24

Kody CPV

45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych
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Miejsca realizacji

adres

Kraj

Polska

Województwo

świętokrzyskie

Powiat

konecki

Gmina

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



Wygenerowano: 2020-12-31 14:01 Strona 5 / 7

Wygenerowano za pośrednictwem serwisu Baza Konkurencyjności.

Zagospodarowanie terenu przy budynku hotelarsko-gastronomicznego zajazdu o nazwie „Podzamcze” w Fałkowie

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

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

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
3)�Wypełnione i podpisane oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania - zał nr 3, 
oryginał

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, 
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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.

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
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Podsumowanie

Oś czasu związana z ogłoszeniem i ofertowaniem

-> 2020-12-31 - data opublikowania

-> 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.


