Raport z publikacji zapytania ofertowego nr 11/04/06/2018 na Portalu Ogłoszeń
ARiMR
https://portalogloszen.arimr.gov.pl/

Dane podstawowe
Data i godzina publikacji ogłoszenia:

04.06.2018 08:43:57

Data i godzina wygenerowania raportu:

04.06.2018 08:44:35

Status:

Opublikowane

Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

Działanie:

/

Nabór:
Koniec terminu składania ofert:

18.06.2018

Termin realizacji zamówienia:

31.08.2018

Rodzaj planowanej inwestycji:
Branża:

Lokalizacja planowanej inwestycji
1. POLSKA, Województwo OPOLSKIE, Powiat kluczborski,Gmina Byczyna (gmina miejsko-wiejska)

Dane dodatkowe
Opis przedmiotu
zamówienia

Budowa placów zabaw i miejsc rekreacji na terenie Gminy Byczyna
Szczegóły w załącznikach.

Kryteria

Nazwa kryterium: Cena brutto, waga: 100

Opis sposobu
przyznania punktacji

W załączniku.

Warunki udziału w
postępowaniu

W załączniku.
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Warunki wykluczenia

Oferta podlega odrzuceniu w przypadku, gdy:
1)
oferta została złożona po terminie składania ofert określonym w
zapytaniu ofertowym;
2)
treść oferty nie odpowiada treści zapytania ofertowego;
3)
oferta została złożona przez podmiot niespełniający warunków udziału
w postępowaniu;
4)
oferta została złożona prze podmiot powiązany osobowo lub kapitałowo
z zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w ich
imieniu, lub osobami wykonującymi w ich imieniu czynności związane z
przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowania w sprawie wyboru
wykonawcy, chyba że osoba ta nie będzie brała udziału w dalszym
postępowaniu w sprawie wyboru wykonawcy.
5)
Podmiot/wykonawca nie uzupełnił dokumentów, do złożenia,
uzupełnienia których wezwał Zamawiający, w terminie wskazanym przez
Zamawiającego lub jeśli mimo uzupełnienia, złożenia dokumentów
- z ich treści nie będzie wynikało, że Wykonawca wykazał spełnienie
warunków w sposób wskazany przez Zamawiającego i na dzień składania ofert
- treść oferty nadal nie będzie odpowiadać treści zapytania ofertowego.
Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania
między Zamawiającym, osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w
ich imieniu, lub osobami wykonującymi w ich imieniu czynności związane z
przygotowaniem i przeprowadzeniem
postępowania w sprawie wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające na:
1) uczestniczeniu jako wspólnik w spółce cywilnej lub osobowej;
2) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji spółki kapitałowej;
3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego,
prokurenta lub 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;
5) pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że
może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.
Oferta nie podlega odrzuceniu, mimo że została złożona przez podmiot
powiązany osobowo lub kapitałowo z osobą, o której mowa w art. 43a ust. 4
ustawy, jeżeli osoba ta nie będzie brała udziału w dalszym postępowaniu w
sprawie wyboru przez beneficjenta wykonawcy danego zadania ujętego w
zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji.
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Dodatkowe
informacje

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
Warunki zmiany umowy zawiera załącznik - wzór umowy.
Zamawiający zastrzega możliwość zakończenia postępowania w sprawie
wyboru wykonawcy bez wyboru żadnej z ofert lub unieważnienia
postępowania na każdym jego etapie. W takim przypadku Wykonawcy nie
przysługuje wobec Zamawiającego żadne roszczenie.
W sprawach nie uregulowanych w zapytaniu ofertowym zastosowanie ma
ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o wsparciu rozwoju obszarów wiejskich z
udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju
Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na
lata 2014-2020 (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 627 ze zm.) oraz Rozporządzenie
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lutego 2018 r. w sprawie wyboru
wykonawców zdań ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji oraz
warunków dokonywania zmniejszeń kwoty pomocy oraz pomocy technicznej.
Wszystkie nazwy własne urządzeń i materiałów użyte w zapytaniu ofertowym
są podane przykładowo
i określają jedynie minimalne oczekiwane parametry jakościowe oraz
wymagany standard i mogą być zastąpione przez inne równoważne, jednak
obowiązek udowodnienia równoważności, należy do Wykonawcy.
Termin składania ofert: 18 czerwca 2018 r. godz. 9:00
Miejsce składania ofert:
Urząd Miejski w Byczynie
Ul. Rynek 1, 46-220 Byczyna
Sekretariat Urzędu
Forma składania ofert:
Osobiście, pocztą tradycyjną lub pocztą kurierską
Otwarcie ofert:
Urząd Miejski w Byczynie
Ul. Rynek 1, 46-220 Byczyna
Sala nr 9 /parter/
Termin otwarcia ofert: 18 czerwca 2018 r. godz. 9:15.
Szczegóły na stronie internetowej: www.bip.byczyna.pl
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Załączniki

Zapytanie ofertowe.pdf
Załącznik nr 1 - Formularz oferty.docx
Zestawienie rzeczowo - finansowe.docx
Załącznik nr 2 - Wykaz osób.docx
Załącznik nr 3 - Oświadczenie powiązania osobowe i kapitałowe.docx
Załącznik nr 4 - Wzór umowy.pdf
Załącznik nr 5 - Borek.zip
Załącznik nr 5 - Byczyna.zip
Załącznik nr 5 - Gosław.zip
Załącznik nr 5 - Nasale.zip
Załącznik nr 5 - Paruszowice.zip
Załącznik nr 5 - Polanowice.zip
Załącznik nr 5 - Pszczonki.zip
Załącznik nr 5 - Sarnów.zip
Załącznik nr 5 - Sierosławice.zip
Załącznik nr 5 - Pogorzałka.pdf
Załącznik nr 6 - przedmiary (urządzenia).zip
Załącznik nr 6 - przedmiary (ogrodzenia).pdf
Załącznik nr 7 - STWiORB.zip

Miejsce składania ofert
Województwo:

OPOLSKIE

Powiat:

kluczborski

Gmina:

Byczyna (gmina miejsko-wiejska)

Miejscowość:

Byczyna

Kod pocztowy:

46-220

Ulica:

Rynek

Nr domu:

1

Nr lokalu:
Email:

zamowieniapubliczne@byczyna.pl

Numer FAX:

77 4134150

Nazwa firmy/osoba kontaktowa:

Ludowy Klub Sportowy HETMAN

Dane Zamawiającego
Imię:
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Nazwisko:
Firma:

Ludowy Klub Sportowy HETMAN

Email:

zamowieniapubliczne@byczyna.pl

Numer telefonu:

774134150

Historia ogłoszenia
Id ogłoszenia

Data edycji

Status

Zakres zmian

11/04/06/2018

04.06.2018
08:43:57

Opublikowano
ogłoszenie

Brak zmian

11/04/06/2018

04.06.2018
08:43:49

Utworzono
ogłoszenie

Brak zmian
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