
GMINA RADOMIN                                                                                               Radomin, dnia 25.10.2017 r.
Radomin 1a
87-404 Radomin

RIG.271.1.9.2017.EM

Do wszystkich  zainteresowanych

wykonawców

Zapytanie ofertowe

1. Zamawiający: 

Gmina Radomin, Radomin 1a, 87-404 Radomin

pow. golubsko-dobrzyński

NIP: 503 00 23 899, REGON: 87111860

tel./fax 056-683-75-22 lub 056-683-75-12, e-mail: ugradomin@poczta.onet.pl

Zaprasza do składania ofert na zadanie pn.:  „Wykonanie otworu studziennego nr 3 na terenie gminnego

ujęcia wód podziemnych w Radominie”. 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie otworu studziennego nr 3 na terenie ujęcia wód podziemnych 

w Radominie na działce o nr  geod. 133/6, obręb Radomin, gmina Radomin. Zakres projektowanych prac

geologicznych obejmuje:

a) odwiercenie otworu do głębokości 70 m metodą udarową, dwiema kolumnami rur wiertniczych – Ø 508 

i 457 mm,

b) pompowanie oczyszczające i pomiarowe,

c) pobór prób wody do badań fizyko-chemicznych i bakteriologicznych

Szczegółowy zakres robót zawiera projekt robót geologicznych załączony do zapytania ofertowego. Wszyst-

kie roboty muszą być wykonane zgodnie z projektem robót geologicznych oraz z obowiązującymi przepisami

i normami. 

2. Warunki Zamawiającego w postępowaniu:

a) Wykonawca musi posiadać wszelkie uprawnienia niezbędne do realizacji zleconego zadania,

b) Wykonawca jest zobowiązany uzyskać niezbędne uzgodnienia i dokonać wszelkich zgłoszeń wymaganych

przepisami prawa,

c) Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu umowy z należytą starannością, zgodnie

z obowiązującymi przepisami, normami technicznymi,  standardami, zasadami wiedzy technicznej i  sztuki

budowlanej, zaleceniami nadzoru inwestorskiego, etyką zawodową, jak również z przeprowadzoną 

we własnym zakresie inwentaryzacją stanu technicznego miejsca przedmiotu umowy,

d) polecenia  Zamawiającego  powinny  być  wykonane  przez  Wykonawcę  w  czasie  określonym  przez

Zamawiającego i zgodnie z warunkami umowy,

e) zamawiający  nie  ponosi  odpowiedzialności  za  szkody  wyrządzone  przez  Wykonawcę  podczas

wykonywania przedmiotu zamówienia,

f) w przypadku realizacji przedmiotu zamówienia przy pomocy podwykonawców, Wykonawca  zgłasza tą

okoliczność  Zamawiającemu  i  ponosi  pełną  odpowiedzialność  za  działania,  uchybienia  i  zaniedbania

podwykonawców i jego pracowników. 

3. Wykaz dokumentów jakie należy załączyć do oferty: nie dotyczy



4.  Kryteria  oceny  ofert,  wagi  punktowe/procentowe,  opis  sposobu  przyznania  punktacji  w  danym

kryterium:  Kryterium oceny ofert jest:

cena                     = 80%
okres gwarancji = 20% 
razem                  = 100%

XV.1.  Kryterium cena -  Qc będzie  oceniana na podstawie ceny oferty brutto  a ilość punktów obliczona wg
poniższego wzoru: 

Qc= 80
min

x
Co

C

Cmin – najniższa cena zaoferowana brutto 
Co – cena badanej oferty
Qc – liczba punktów przyznanych rozpatrywanej ofercie

XV.2. Kryterium okres gwarancji - Qok będzie oceniana na podstawie długości okresu gwarancji w latach. 
Minimalny okres gwarancji wynosi 36 miesięcy (3 lata) a maksymalny 60  miesiące (5 lat). Ocena zostanie 
dokonana na podstawie długości terminu gwarancji zadeklarowanego przez wykonawcę w ofercie przedłożonej 
Zamawiającemu, a  ilość punktów  w tym kryterium obliczona zostanie wg poniższego wzoru:

Qok= 
20

max
x

G

Go

Go –okres gwarancji badanej oferty w latach
Gmax – najdłuższy okres gwarancji spośród złożonych ofert
Qok – liczba punktów przyznanych rozpatrywanej ofercie

Liczba punktów możliwych do uzyskania dla każdej oferty, obliczana będzie według następującego wzoru:

Q = Qc+Qok 

Maksymalna ilość punktów jaka może uzyskać wykonawca, wynosi - 100 pkt.
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów.

5. Cena oferty musi być wyrażona w PLN z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku oraz zawierać wszystkie

koszty związane z realizacją zamówienia, które ponosi oferent. Do ceny netto należy doliczyć podatek VAT. Cena

oferty  będzie  stanowić  ryczałtowe  i  ostateczne  wynagrodzenie  Wykonawcy za  wykonanie  przedmiotu

zamówienia, niezależnie od innych świadczeń oraz kosztów realizacji ponoszonych przez Wykonawcę.

6. Odrzuceniu podlegają oferty: 

1) których treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego, 

2) złożone przez oferenta niespełniającego warunków, określonych w zapytaniu ofertowym. 

7.  Informacja  dot.  wykluczenia  wykonawcy: Z  postępowania  zostaną  wykluczeni  wykonawcy,  którzy  są

powiązani kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym. Powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne

powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta

lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta 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, co najmniej 10 % udziałów 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; 

5)  pozostawaniu  z  Wykonawcą  w takim stosunku  prawnym lub  faktycznym,  że  może  to  budzić  uzasadnione

wątpliwości, co do bezstronności tych osób. 

8.  Zastrzeżenia Zamawiającego:

a) Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia bądź unieważnienia zapytania ofertowego bez podania
przyczyny, 

b) Oferty złożone po terminie nie zostaną rozpatrzone,
c) Zapytanie ofertowe nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 §1 k.c.,
d) Oferenci uczestniczą w postępowaniu ofertowym na własne ryzyko i koszt, nie przysługują im żadne rosz-

czenia z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od postępowania ofertowego bądź jego 
unieważnienia,

e) Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyboru kolejnej wśród najkorzystniejszych ofert, jeżeli oferent,
którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, uchyli się od umowy o realizację przedmiotu 

niniejszego zamówienia, 
f) Zamawiający zastrzega sobie prawo podjęcia negocjacji ze wszystkimi oferentami, którzy nie zostali 

wykluczeni z postępowania,
g) Złożenie zapytania ofertowego, jak też otrzymanie w jego wyniku oferty nie jest równoznaczne z 

udzieleniem zamówienia przez Zamawiającego (nie rodzi skutków w postaci zawarcia umowy),
h) Na realizację zamówienia Zamawiający zamierza przeznaczyć kwotę do 30 tys. euro.

9. Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do 30 listopada 2017 r.

10. Okres gwarancji dla wykonawcy: nie dotyczy

11. Miejsce i termin złożenia oferty: budynek Urzędu Gminy Radomin, Radomin 1a, 87-404 Radomin, Sekretariat

pok. Nr  8,  do dnia 02.11.2017r.  do  godz.  11.00. (osobiście,  pocztą,  faxem: 56 683 75-22 lub  e-mailem:

e.miadzel@radomin.pl).

Oferty dostarczone osobiście do sekretariatu lub pocztą należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem: Oferta

na:„Wykonanie otworu studziennego nr 3 na terenie gminnego ujęcia wód podziemnych 

w Radominie”. Termin otwarcia ofert: 02.11.2017r. do godz. 11.15, sala nr 7, 

Kryterium wyboru oferty: najniższa zaoferowana cena stanowiąca 100%, w formularzu ofertowym należy podać

cenę netto i brutto.

14.  Oferta  powinna  zawierać  zgodę  na  akceptację  wzoru  umowy,  który  stanowi  załącznik  nr  1  zapytania

ofertowego.

15. Oferta powinna być złożona na formularzu,  który stanowi załącznik nr 2 zapytania ofertowego.

16.  Warunki  płatności  za  wykonanie  zamówienia:  płatność  za  usługę  nastąpi  w  ciągu  21  dni  na  rachunek

Wykonawcy wskazany w formularzu oferty. 

17.  Oferta powinna zawierać podpisy osób uprawnionych do reprezentacji zgodnie z właściwym rejestrem lub

umocowanych pełnomocników.

18.  Osoba upoważniona do kontaktu z Wykonawcami: 

 w sprawie przedmiotu zamówienia: Joanna Zarębska tel. 56 683 75-22 wew. 23

 w sprawie procedury postępowania: Emilia Miądzel tel. 56 683 75-22 wew. 23

19. Załączniki:

 formularz oferty,
 projekt umowy,
 projekt robót geologicznych,
 decyzja Starosty Golubsko-Dobrzyńskiego ROŚ.6540.5.2017.PSt z dnia 21.09.2017 r. 

                                                                                   Wójt Gminy Radomin
                                                                                    (-) inż. Piotr Wolski

mailto:a.muszynska@radomin.pl

