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Gminna Spółka Wodna  

w Sławnie  

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 31 

                                                                                                                                                                                                                                                                                

Sławno, 14.07.2015 r. 

Znak sprawy: 3.2015  

Zapytanie ofertowe  

na wykonanie konserwacji urządzeń melioracji wodnych 

Przedmiotowe postępowanie nie  podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia  2004 r.    

Prawo zamówień  publicznych ( Dz. U. z 2013 r. poz. 907  ze   zm. )  ponieważ  wartość   zamówienia   

nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty   30.000 euro ( art. 4 pkt. 8 ) 

 

 
1. Zamawiający: 

             Gminna Spółka Wodna 

                     Siedziba: 26 -332 Sławno ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 31 (powiat opoczyński) 

2. Opis przedmiotu zamówienia oraz zakres zamówienia: 
 

    2.1.  Przedmiotem zamówienia  jest wykonanie konserwacji urządzeń melioracji wodnych  

              na gruntach wsi  Kunice, Zachorzów Kolonia  

 

    2.2. Zakres robót:  

 

Lp. Oznaczenie rowu/ obiektu Długość Obręb geodezyjny 

1. 
R-17 

Obiekt  Sławno III 
258,0 mb Kunice 

2. 
R-B3 Obiekt 

Popławy-Dąbrowa 
300,0 mb Zachorzów-Kolonia 

3. R-B1 Obiekt 
Popławy-Dąbrowa 

700,0 mb Zachorzów-Kolonia 

 

2. 3. Zakres zamówienia obejmuje: 

1) mechaniczne odmulenie dna rowu na długości  1 258 mb warstwa średnio 0,30 m przy szerokości  

   dna do 0,50 m, 

2) Mechaniczne rozplantowanie urobku  z odmulenia dna rowu. 

Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej w terenie, gdzie mają być wykonywane roboty 
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oraz uzyskał wszelkie niezbędne informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty.  
Wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy związanych z błędnym skalkulowaniem ceny lub 
pominięciem elementów niezbędnych do prawidłowego wykonania umowy. 

 

3.  Rodzaje i opis kryteriów, którymi Beneficjent będzie się kierował przy wyborze  oferty 

1. Przy wyborze ofert Zamawiający  będzie się kierował następującymi kryteriami i ich znaczeniem:  

   Ceną – 100 % 

Ocena punktowa kryterium dokonana zostanie zgodnie z formułą: 

 Wg kryterium ceny: 

Px =  N : W  x Z 

 Px  -   ilość punktów przyznanych danej ofercie  za cenę  ( brutto )           

 N   -   najniższa cena  ( brutto ) z zaoferowanych   

 W  -   cena ( brutto )   z badanej oferty    

  Z   -   znaczenie czynnika  (%)          

Kryterium oceny oferty jest obowiązująca oferenta cena brutto 

 
4. Termin realizacji zamówienia:  
 

    Realizacja przedmiotu zamówienia – do dnia 15.10.2015 r.  

5. Miejsce, sposób i termin składania ofert. 

  5.1. Ofertę w zamkniętej kopercie  należy złożyć do dnia 31.07.2015 r.   do  godz. 10.00  

          w siedzibie  zamawiającego: 

Gminna Spółka Wodna  

Sławno 

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 31   

pokój Nr 13 - sekretariat 

z dopiskiem: wykonanie konserwacji urządzeń melioracji wodnych na gruntach wsi  Kunice, 

Zachorzów Kolonia  

5.2. Otwarcie ofert nastąpi  dnia 31.07. 2015 r.   do  godz. 10.30 w siedzibie zamawiającego: 

        Gminna Spółka Wodna  

        Sławno 

       ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 31   
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       sala konferencyjna - Urzędu Gminy Sławno 

5.3. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

5.4. Wykonawca musi dysponować odpowiednią wiedzą i doświadczeniem w realizacji podobnych  

        zadań oraz odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania 

       zamówienia. 

 6. Opis sposobu przygotowania oferty: 

1. Wykonawca powinien złożyć ofertę w zamkniętej kopercie.  Na kopercie należy umieścić nazwę  

     oraz adres  Zamawiającego, nazwę i adres Wykonawcy oraz napis:  Oferta  na wykonanie   

    konserwacji urządzeń melioracji wodnych  na gruntach wsi  Kunice, Zachorzów Kolonia 

2. Oferta powinna być napisana w języku polskim, trwałą i czytelną techniką.  

3. Oferta powinna zawierać: wypełniony i podpisany formularz ofertowy. Formularz ofertowy musi  

     być opatrzony pieczątkami firmy i podpisami osoby/osób uprawnionych do reprezentowania  

    Wykonawcy i składania woli w jego imieniu.  

4. Ofert powinna obejmować całość zamówienia określonego przez Zamawiającego.  

7. Osobą do kontaktów w sprawie niniejszego zapytania jest: 

      Pan Tadeusz Stanik 

      tel. (44) 755 - 17 - 81 w godz. od 7.30 - 15.30  

8. Do realizacji zamówienia zostanie wybrany wykonawca, który zaoferuje przedmiot zamówienia  

     zgodnie z wymogami zamawiającego wraz z najniższą ceną.  

9.   Wynik postępowania zostanie zamieszczony na stronie internetowej.   

10. Oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną  do reprezentowania wykonawcy,  zgodnie  

       z formą reprezentacji oferenta określoną w rejestrze handlowym lub innym dokumencie  

11. Oferta otrzymana przez Zamawiającego po upływie terminu na składanie ofert zostanie zwrócona   

       bez otwierania Wykonawcy i nie będzie podlegała ocenie. Wykonawca może złożyć tylko jedna   

      ofertę.         

     Nie dopuszcza się składania ofert w wersji elektronicznej.     

         Zatwierdził: 

              Przewodniczący GSW w Sławnie 

Czesław Karkocha 

          _____________________ 

 
Załącznikiem do niniejszego zapytania  jest  
- formularz ofertowy,   
- projekt umowy, 
- mapa   


