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Informacje o ogłoszeniu
Data publikacji ogłoszenia
12-11-2019

Termin składania ofert
22-11-2019

Numer ogłoszenia
1217035

Status ogłoszenia
Aktualne

Treść ogłoszenia została zmieniona
Zmiana godziny składania i otwarcia ofert. Nowe terminy:
1. Oferty należy przesłać/składać w terminie do dnia 22.11.2019 roku do godz. 12.00
2. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 22.11.2019 roku o godz. 12.30

Miejsce i sposób składania ofert
Oferty należy przesłać/składać w terminie do dnia 22.11.2019 roku do godz. 10.00 na adres Zamawiającego –
Placówka Wsparcia Dziennego „JUNIOR” MCPS w Pabianicach, 95-200 Pabianice, ul. Partyzancka 31, sekretariat
lub za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej junior@mcps.pabianice.pl. Decyduje data i godzina wpływu do
Zamawiającego.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę
junior@mcps.pabianice.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Osobami uprawnionymi do kontaktów są: – w sprawach formalnych: Małgorzata Borowiec - Mondzielewska - tel.
602-785-197 - w sprawach merytorycznych: Kamila Pokora – tel. 885-035-115

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia
jw.

Skrócony opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest budowa placu zabaw w celu stworzenia miejsca rekreacji i zabaw dla dzieci i
umożliwiającego podejmowanie wielu aktywności fizycznych pozwalających rozładować napięcia emocjonalne i
fizyczne. W ramach zadania przewiduje się:
a) prace ziemne z zakresu ukształtowania powierzchni placu zabaw;
b) wykonanie bezpiecznej nawierzchni gumowej;
c) zakup oraz montaż na kotwach stalowych metalowych urządzeń placu zabaw i siłowni zewnętrznej;
d) zakup oraz montaż elementów małej architektury (ławka, regulamin, stojak na rowery);
e) wykonanie ogrodzenia placu zabaw.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania w zakresie realizacji usługi został zawarty w
załączniku nr 2 do zapytania ofertowego. Ze względu na wysokość środków, jakimi Zamawiający dysponuje z
zakresu przedmiotu zamówienia opisanego w dokumentacji projektowej zostaje wyłączona dostawa i montaż
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następujących urządzeń:
a) wahadło + twister,
b) wyciskanie siedząc + wyciąg górny.
Wykonawca winien w składanej ofercie nie uwzględniać w/w elementów. W załączonym przedmiarze te pozycje nie
występują.

Kategoria ogłoszenia
Roboty budowlane

Podkategoria ogłoszenia
Roboty budowlane

Miejsce realizacji zamówienia
Województwo: łódzkie Powiat: pabianicki Miejscowość: 95-200 Pabianice, ul. Partyzancka 31

Opis przedmiotu zamówienia
Cel zamówienia
Celem zamówienia jest wyłonienie realizatora robót budowlanych - elementu niezbędnego do realizacji założeń
projektu

Przedmiot zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest budowa placu zabaw w celu stworzenia miejsca rekreacji i zabaw dla dzieci i
umożliwiającego podejmowanie wielu aktywności fizycznych pozwalających rozładować napięcia emocjonalne i
fizyczne. W ramach zadania przewiduje się:
a) prace ziemne z zakresu ukształtowania powierzchni placu zabaw;
b) wykonanie bezpiecznej nawierzchni gumowej;
c) zakup oraz montaż na kotwach stalowych metalowych urządzeń placu zabaw i siłowni zewnętrznej;
d) zakup oraz montaż elementów małej architektury (ławka, regulamin, stojak na rowery);
e) wykonanie ogrodzenia placu zabaw.
2. Zakres prac szczegółowo określa dokumentacja projektowo – kosztorysowa, na która składają się:
a) Dokumentacja techniczna - załącznik nr 2a do zapytania ofertowego,
b) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – załącznik nr 2b do zapytania ofertowego,
c) Przedmiar robót - załącznik nr 2c do zapytania ofertowego.
Ze względu na wysokość środków, jakimi Zamawiający dysponuje z zakresu przedmiotu zamówienia opisanego w
dokumentacji projektowej zostaje wyłączona dostawa i montaż następujących urządzeń:
a) wahadło + twister,
b) wyciskanie siedząc + wyciąg górny.
Wykonawca winien w składanej ofercie nie uwzględniać w/w elementów. W załączonym przedmiarze te pozycje nie
występują.
3. Roboty będą realizowane w oparciu o materiały zgłoszeniowe.
4. Wykonawca udzieli Zamawiającemu minimum 36 - miesięcznej gwarancji na zrealizowany (wykonany) przedmiot
zamówienia. Datą rozpoczęcia okresu gwarancji będzie data podpisania bezusterkowego protokołu odbioru
zrealizowanego przedmiotu zamówienia, udzielona gwarancja nie wyłącza odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu
rękojmi za wady przedmiotu umowy wynikającej z przepisów Kodeksu Cywilnego.

Kod CPV
45000000-7

Nazwa kodu CPV
Roboty budowlane
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Dodatkowe przedmioty zamówienia
Nie dotyczy.

Harmonogram realizacji zamówienia
Przewidziany termin realizacji przedmiotu zamówienia: od 01.12.2019 roku do 31.12.2019 roku.

Załączniki
zapytanie ofertowe
załącznik nr 1 do zapytania ofertowego
załącznik nr 2 do zapytania ofertowego
załącznik nr 2a do zapytania ofertowego
załącznik nr 2b do zapytania ofertowego
załącznik nr 2c do zapytania ofertowego
załącznik nr 3 do zapytania ofertowego
załącznik nr 4 do zapytania ofertowego

Pytania i wyjaśnienia
zapytanie ofertowe - modyfikacja z dnia 14.11.2019 roku

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
Zamawiający nie precyzuje warunku w tym zakresie

Wiedza i doświadczenie
Warunek posiadania wiedzy i doświadczenia do wykonania zamówienia zostanie spełniony jeżeli Wykonawca
wykaże, że w ciągu ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres
prowadzenia działalności przez Wykonawcę jest krótszy, to w tym okresie zrealizował minimum 2 podobne
zamówienia, tj. wykonał zamówienie obejmujące budowę placu zabaw o wartości brutto każdego z nich równego
minimum 50.000,00 zł wraz z załączeniem dowodów określających, że roboty te zostały wykonane lub są
wykonywane należycie.

Potencjał techniczny
Zamawiający nie precyzuje warunku w tym zakresie

Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Warunek dysponowania osobami posiadającymi kwalifikacje zawodowe lub doświadczenie zostanie spełniony jeżeli
Wykonawca wykaże, że dysponuje minimum jedną osobą uprawnioną do pełnienia samodzielnych funkcji w
budownictwie, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi – w specjalności konstrukcyjnej.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Zamawiający nie precyzuje warunku w tym zakresie

Dodatkowe warunki
Nie dotyczy.

Warunki zmiany umowy
Przesłanki zmiany umowy zostały opisane we wzorze umowy - załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.
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Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy
Do oferty (formularza oferty) winny być dołączone wszystkie dokumenty i oświadczenia wskazane w zapytaniu
ofertowym, tj.:
a) wykaz (według własnego wzoru) posiadanego doświadczenia potwierdzający spełnianie warunku udziału, o którym
jest mowa w Rozdziale IX punkt 1 zapytania cenowego wraz z dokumentami potwierdzającymi należyte wykonanie
wskazanych zamówień,
b) wykaz (według własnego wzoru) osób potwierdzający spełnianie warunku udziału, o którym jest mowa w
Rozdziale IX punkt 2 zapytania cenowego,
c) oświadczenie o spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania.

Zamówienia uzupełniające
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia wybranemu w niniejszym postępowaniu Wykonawcy zamówień
uzupełniających zgodnych z przedmiotem zamówienia publicznego podstawowego, w wysokości nieprzekraczającej
50% wartości zamówienia, określonej w umowie zawartej z Wykonawcą.

Ocena oferty
Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
1. Zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie je do szczegółowego rozpatrywania, jeżeli:
- oferta co do treści spełnia wymagania określone w zapytaniu ofertowym;
- z treści złożonych dokumentów wynika, że Wykonawca spełnia warunki formalne określone w zapytaniu ofertowym
i nie podlega wykluczeniu z postępowania;
- złożone oświadczenia są aktualne i podpisane przez osoby uprawnione;
- oferta została złożona w określonym przez Zamawiającego terminie;
2. Oferta nie spełniająca wymagań zostanie odrzucona.
3. Kryteria oceny ofert: CENA – 100 %
Oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną ilość 100 punktów. Pozostałe oferty zostaną przeliczone
proporcjonalnie.
4. Jeżeli w wyniku złożonych ofert okaże się, że nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na
to, że złożone oferty uzyskały tą samą łączną ilość punktów, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te
oferty, do złożenia w określonym terminie ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą
zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

Wykluczenia
Zamawiający ma prawo do wykluczenia z postępowania Wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w
postępowaniu. Wykluczenie Wykonawcy będzie jednoznaczne z odrzuceniem złożonej przez niego oferty.
Wykluczone zostaną również podmioty powiązane Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.
Ponadto z postępowania wyklucza się Wykonawcę:
1) w stosunku, do którego otwarto likwidację lub którego upadłość ogłoszono,
2) który złożył nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania.

Zamawiający - Beneficjent
Nazwa
MIASTO PABIANICE/ MIEJSKIE CENTRUM POMOCY SPOŁECZNEJ W PABIANICACH

Adres
Zamkowa 16
95-200 Pabianice
łódzkie , pabianicki
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Numer telefonu
422158935

Fax
422268269

NIP
7311962756

Tytuł projektu
Nie ma jak rodzina ... - pabianicki program usług wspierających

Numer projektu
RPLD.09.02.01-10-A020/18-00

Inne źródła finansowania
Nie dotyczy.
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