GM.II.271.10.2019

Do wszystkich Wykonawców
ubiegających się o udzielenie
zamówienia publicznego

Odpowiedź nr 1 na zapytanie
do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Budowa całorocznego
targowiska Mój Rynek w Polanowie”
Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień
publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 z póź.zm.), Zamawiający udziela
odpowiedzi na następujące zapytania:
1) Za jaki okres gwarancji Wykonawca otrzyma maksymalną liczbę punktów - SIWZ wskazuje
maksymalnie 60 miesięcy natomiast formularz ofertowy 72 miesiące. Proszę o sprostowanie.
Odpowiedź: maksymalną liczbę punktów można uzyskać za okres gwarancji - 60 miesięcy. W
załączeniu poprawiony formularz ofertowy.
2) Jaką stawkę VAT wykonawca ma przyjąć w postępowaniu.
Odpowiedź: Stawkę podatku VAT wykonawca ma przyjąć zgodnie z przepisami ustawy z dnia
11 marca 2004 r. - o podatku od towarów i usług (tj. Dz. U. z 2018r. poz. 2174 ze zm.)
GL/MD

/-/Grzegorz Lipski
Burmistrz Polanowa

Operacja pn. „Budowa całorocznego targowiska Mój Rynek w Polanowie”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, na operacje typu „Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane
przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów” w ramach podziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszenie i rozwijanie
podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury”

Załącznik 1
FORMULARZ OFERTY

GMINA POLANÓW
Ofertę przetargową składa:…………………………………………….………………………………
(podać formę organizacyjną wykonawcy np. Spółka S.A., osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, wykonawca występujący wspólnie itp.)

Nazwa wykonawcy (wykonawców)
…………………………………………………………………………………………………………
adres:……………………………..……..……………… województwo: ……………………….…..
nr REGON: …………………… nr PESEL (w przypadku osób fizycznych): ……………………….
e-mail: …………………….……… nr tel.:…………………..; nr faksu: …………………………..
osoba do kontaktów z Zamawiającym…………………., nr tel.:……………….,e-mail:……………
nazwa banku oraz numer ra-ku bankowego do zwrotu wadium…………..……………………………..
…………………………………………………………..………………………………………………
Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. „Budowa całorocznego targowiska Mój Rynek
w Polanowie”

Oferujemy wykonanie Budowy całorocznego targowiska Mój Rynek w Polanowie” zgodnie z wymogami
zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:
a) za cenę ryczałtową:
netto:……………………………..(słownie:……)
brutto:…………………………..(słownie:……..)
w tym Vat:……………………(słownie: …………….).
Na cenę ryczałtową składa się:
Lp.

Zakres przedmiotu umowy

A

Branża drogowa

1

Roboty przygotowawcze

2

Roboty ziemne-roboty rozbiórkowe

3

Roboty ziemne- wymiana gruntu

4

Roboty nawierzchniowe - oporniki

5

Roboty nawierzchniowe - nawierzchnia

B

Branża budowlana

1

Mostek stalowy

Wartość netto

VAT

Wartość brutto
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2

Kontener socjalny

3

Wiata stalowa

4

Ogrodzenie, bramy i furtki

5

Pozostałe elementy wyposażenia placu

6

Nasadzenia

7

Wyposażenie kontenera socjalnego

C

Przyłącza i zewnętrzna instalacja wodno-kanalizacyjna

1

Przyłącza i zewnętrzna instalacja wodociągowa

2

Przyłącza i zewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej

3

Zewnętrzna instalacja kanalizacji deszczowej

D

Wewnętrzna instalacja wodno-kanalizacyjna i grzewcza

1

Instalacja centralnego ogrzewania

2

Instalacja kanalizacji sanitarnej

3

Instalacja wodna

E

Zalicznikowe instalacje elektryczne - wewnętrzne
instalacje elektryczne, oświetlenie zewnętrzne i monitoring
terenu

1

Roboty przygotowawcze

2

Roboty ziemne

3

Roboty montażowe

4

Instalacje elektryczne

Razem

b)

oferowany

okres

gwarancji

na

roboty

wynosi

w

miesiącach:……………….

*UWAGA
Minimalny okres gwarancji wymagany w SIWZ wynosi 36 miesięcy, natomiast maksymalny 60 miesiący.
Wykonawca, który zaoferuje okres gwarancji 36 miesięcy, otrzyma zero punktów w kryterium wydłużenia
okresu gwarancji.
W przypadku, gdy w formularzu oferty nie zostanie określony okres gwarancji Zamawiający uzna, iż
Wykonawca oferuje minimalny okres gwarancji określony w SIWZ, który wynosi 36 miesięcy.
W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę okresu gwarancji powyżej 60 miesięcy, do obliczeń
w kryterium zostanie uwzględniony maksymalny możliwy okres gwarancji wynoszący 72 miesiące.
Oświadczamy, że:
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1. cena obejmuje wszystkie koszty związane z prawidłową realizacją zamówienia,
2. zobowiązujemy się wykonać zamówienie w terminie wskazanym w SIWZ,
3. okres rękojmi dla przedmiotu zamówienia ustala się na czas 60 miesięcy licząc od daty wykonania i
odebrania zadania przez Zamawiającego,

4. składamy ofertę równoważną tak/ nie *,
*niewłaściwe skreślić,

5. zapoznaliśmy się z przedmiotem umowy oraz z SIWZ i nie wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń,
6. Wadium w kwocie……………………….. zostało wniesione w formie……………….…………
7. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy deklarujemy złożyć w formie:………………………
8. uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje do przygotowania oferty i wykonania zamówienia,
9. akceptujemy projekt umowy bez zastrzeżeń,
10. Przyjmujemy termin płatności w ciągu 30 dni od daty złożenia faktury,
11. uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert,
12. w przypadku udzielenia nam zamówienia zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie
wskazanym przez Zamawiającego,

13. podwykonawcom zamierzamy powierzyć poniższe części zamówienia*:
Nazwa części zamówienia
Lp

(zakres
powierzonej
części
zamówienia Podwykonawcy)

Firma Podwykonawcy (o ile
jest znana)

Wartość lub procentowa
część
zamówienia
jaka
zostanie
powierzona
podwykonawcy

1
2
*Wypełnić w przypadku udziału podwykonawców podając zakres i firmę podwykonawcy

14. Informujemy, że jesteśmy (należy postawić znak „x” we właściwym okienku):






mikroprzedsiębiorstwem (przedsiębiorstwo które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub
roczna suma bilansowa nie przekracza 2 000 000 euro)
małym przedsiębiorstwem (przedsiębiorstwo które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub
roczna suma bilansowa nie przekracza 10 000 000 euro)
średnim przedsiębiorstwem (przedsiębiorstwo które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi
przedsiębiorstwami i które zatrudnia mniej niż 250 osób i którego roczny obrót nie przekracza 50 000 000
euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 000 000 euro)
żadne z powyższych

15. Stosownie do art. 91 ust. 3a ustawy Pzp, oświadczamy, że wybór naszej oferty:
□ nie będzie * prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.)
□ będzie * prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami ustawy z
dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.),
jednocześnie wskazujemy:
nazwy (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego
powstania…………………………………………………………………….….………….
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……………………………………………………………………………………
wraz z określeniem ich wartości bez kwoty podatku…………………………………….
* Należy zaznaczyć powyżej w pkt 4. właściwe pole i ewentualnie wskazać wymagane informacje (należy
zapoznać się z w/w ustawą o podatku od towarów i usług, a w szczególności z załącznikiem nr 11 do ustawy;
obowiązku podatkowego po stronie Zamawiającego nie będzie w przypadku, gdy obowiązek rozliczenia podatku
VAT będzie po stronie Wykonawcy).

16. Oferta została złożona na …………… stronach,

............................, dn. _ _ . _ _ . 2019r.

...............................................

Podpis osób uprawnionych do składania świadczeń woli w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka / pieczątki
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