SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
1.Przedmiot zamówienia:
Budowa ośrodka jeździeckiego BKJ ”HUBERTUS” składającego się z budynku
stajni wraz z częścią socjalno-biurową z wewnętrzną instalacją ( wod-kan, co,
elektryczną ), płyty na obornik , trzech zbiorników na nieczystości ciekłe na
działkach nr.798/1,798/2,798/3,797/6 obręb Lipnik przy ul.Jeżdzieckiej w
Bielsku-Białej.
Opis przedmiotu zamówienia –dane techniczne
-Budynek stajni z częścią socjalno-biurową – pow. zabudowy 417,40m2
pow. użytkowa 469,52m2
kubatura
2629,30m3
wysokość
7,00m
-Płyta pod odbiornik
-

pow.
63,00m2
wysokość płyty
1,70m
kubatura płyty 107,10m3

-Zbiorniki na nieczystości
-

2 szt. x 14m3
1 szt. x 10m3

2.Opis sposobu przygotowania oferty:
-Ofertę należy przygotować zgodnie z opisem zamówienia .Oferent ponosi
wszelkie koszty związane z przygotowanie i złożeniem oferty.
-Ofertę należy złożyć na załączonym formularzu
-Do oferty należy dołączyć wymagane dokumenty:
- a/ -potwierdzenie wpłacenia wadium
- b/ -oświadczenie wykonawcy że posiada niezbędny potencjał finansowy,
kadrowy ,techniczny oraz doświadczenie niezbędne do realizacji zamówienia.
- c/ -oświadczenie wykonawcy dotyczące spełnienia warunków udziału w
postępowaniu na podstawie art.25a ust.1 Prawo zamówień publicznych .
– d/ -odpis rejestru o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.
- e/-kopia polisy OC wykonawcy.
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-Oferta musi być ważna 30 dni przy czym bieg terminu rozpoczyna się wraz z
upływem terminu składania ofert. W ofercie należy podać termin jej ważności.
-Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentacji
podmiotu składającego ofertę i ostemplowana pieczęcią firmowa .Każdą stronę
oferty należy parafować
-Oferta winna zawierać pełne kosztorysy ofertowe wg. załączonych
przedmiarów robót z uwzględnieniem ich analizy pod względem prawidłowości
na podstawie dołączonego projektu budowlanego .
3.Termin wykonania zamówienia:
-Rozpoczęcie robót
-Zakończenie robót

20 czerwiec
30 marzec

2017 r.
2018 r.

4.Wymagania dotyczące należytego wykonania umowy:
-Wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości
50 000zł w formie : pieniężnej , gwarancji bankowych lub gwarancji
ubezpieczeniowych .
–Gwarancja minimum 36m-cy + Rękojmia
5.Kryteria wyboru oferty:
-wartość netto 80 pkt.
–gwarancja 20 pkt.
Punktacja za cenę obliczana będzie na podstawie wzoru:
Ca x 80
Pc- otrzymane punkty
Pc =------------Ca- wartość netto najniższej z ofert
Cb
Cb- wartość netto badanej oferty
Najkorzystniejsza oferta otrzyma maksymalnie 80 punktów(Pc)

-3Punktacja za okres gwarancji na podstawie informacji z oferty wg tabeli:

Okres gwarancji w miesiącach

Liczba przyznanych punktów (Pg)

60
20
48 - 59
12
36 - 47
6
Najkorzystniejsza oferta otrzyma maksymalnie 20 punktów(Pg)
Zamawiający uzna za najkorzystniejsza ofertę która uzyska największą ilość
punktów (P) po zsumowaniu w/w kryterium ofert tj. P = Pc + Pg
Maksymalna ilość punktów możliwych do uzyskania 100 pkt.
6. Załączniki do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:
-formularz oferty
-formularz oświadczenia wykonawcy dotyczący spełnienia warunków udziału w
postępowaniu
-formularz umowy
-projekt budowlany/PDF/ -zakres stajnia z częścią socjalno –biurową .
-przedmiary robót/PDF/ – branża budowlana ,instalacje elektryczne ,instalacje
sanitarne/wod-kan, co/ .
7. Miejsce i termin składania ofert :
Oferty należy składać w formie pisemnej w zamkniętej kopercie na adres :
Bielski Klub Jeżdziecki ”HUBERTUS”
43-300 Bielsko-Biała
ul. Startowa 9
W terminie do dnia 08.06.2017 do godz.10.
Na kopercie podać:
„Oferta na budowę Ośrodka Jeżdzieckiego BKJ HUBERTUS w Bielsku Białej
Otwarcie ofert nastąpi 08.06.2017 godz. 10 w Bielsko –Biała ul. Startowa 9

