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Oksa, dnia 03.11.2017r.  

  

Zapytanie ofertowe  

Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

(Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) podstawa prawna: art. 4 pkt. 8 ustawy.  

  

Przedmiot zapytania (nazwa):  

Odmulenie stawu „Brodek” w Oksie.   

  

I. Zamawiający:   

Gmina Oksa  

ul. Włoszczowska 22, 28-363 Oksa 

 tel: 41 38 08 048  

fax: 41 38 08 148  

Adres strony internetowej: www.oksa.biuletyn.net  

Adres e-mail : gminaoksa@poczta.onet.pl   

      Godziny urzędowania: poniedziałek – piątek 715 – 1515   

                                        

II. Opis przedmiotu zamówienia  

  

Przedmiotem zamówienia jest remont stawu „Brodek”  o powierzchni 3,21 ha lustra wody, 

znajdującego się na działce nr 74 w miejscowości Oksa i przygotowanie jego czaszy do 

gospodarczego wykorzystania. Głębokość stawu wynosi od 1,30m do 1,80m. Roboty 

remontowe czaszy stawu będą polegać głównie na oczyszczeniu, odmuleniu dna warstwą 

średniej grubości 0,50m, zlikwidowaniu wypłyceń przy skarpach powodujących zarastanie 

roślinnością wodną (głównie trzciną) oraz umocnieniem brzegów. Urobek zostanie w całości 

zagospodarowany na miejscu i posłuży do wzmocnienia skarp i wyrównania pozostałej części 

działki. Skarpy stawu pozostaną w stanie istniejącym a ich wypłycona przydenna część zostanie 

wyprofilowana przez pogłębienie. Podstawową zasadą prac remontowych jest odmulenie dna      

i wzmocnienie skarp a nie usuwanie wypełnienia czaszy gruntami zwięzłymi ograniczającymi 

ucieczkę wody ze stawu. 

 

III. Warunki udziału w postępowaniu:   

Warunkiem udziału w postępowaniu jest posiadanie odpowiedniego doświadczenia t.j.  

wykonanie  co najmniej jednej roboty o zakresie zbliżonym do zadania Zamawiającego t.j. 

wykonanie odmulenia stawu o powierzchni powyżej 1ha.   

IV. Kryteria oceny ofert;   

Lp.  Nazwa kryterium  Waga  

1.  Cena  ( C )  90 %  

2.  Doświadczenie wykonawcy   ( D )  10 %  

  

http://www.oksa.biuletyn.net/
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Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów (P), 

będącą sumą punktów przyznanych w poszczególnych kryteriach  P = C + D  

W przypadku uzyskania przez dwie lub więcej ofert jednakowej ilości punktów postępowanie 

wygrywa oferta o najniższej cenie.   

Zastosowane wzory do obliczenia punktowego:  

a) Liczba punktów uzyskanych w kryterium „cena”   będzie obliczana zgodnie                                   

z poniższym wzorem:  

  C min  

C =  -------- --------- x 90 pkt (zaokrąglone do 2 miejsca po przecinku)              

C bad   

  

 gdzie:              C min      -  najniższa cena całkowita spośród badanych ofert  

 C bad       -  cena całkowita oferty badanej  

  

b) Liczba punktów uzyskanych w kryterium „Doświadczenie wykonawcy” – ilość zadań 

remontowych:  

- jedno zadanie – 5 pkt  

- dwa i więcej zadań – 10 pkt  

  

V. Termin realizacji zamówienia:   

od dnia zawarcia umowy do dnia 30.03.2018 roku.   

  

VI. Warunki wykluczenia:  

Zamówienie udzielane przez Gminę Oksa nie może być udzielone, podmiotom powiązanym  

z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie 

się wzajemne powiązania między beneficjentem - Gminą Oksa lub osobami upoważnionymi 

do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta - Gminy Oksa lub osobami wykonującymi        

w imieniu beneficjenta - Gminy Oksa  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.  

VII.  Opis sposobu obliczania ceny w składanej ofercie:  

W cenę propozycji należy wliczyć:  

- Wartość usługi określoną w oparciu o przedmiot zamówienia,  

- Obowiązujący podatek od towarów i usług.  
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Cena podana przez zleceniobiorcę za świadczoną usługę jest obowiązująca  przez okres 

ważności umowy i nie będzie podlegała waloryzacji w okresie jej trwania. Zamawiający 

wybierze propozycję odpowiadającą wszystkim postawionym przez niego wymogom.  

VIII. Opis sposobu przygotowania oferty:  

a) Należy ją złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie,  

b) Na kopercie należy umieścić nazwę i adres zamawiającego, nazwę i adres wykonawcy 

oraz napis: „Odmulenie stawu „Brodek” w Oksie” – nie otwierać przed 20.11.2017r. 

do godz. 1015.   
c) Ceny w niej podane mają być wyrażone cyfrowo i słownie,  

d) Ma być napisana w języku polskim, czytelnie i trwałą techniką, podpisana przez osobę 

uprawnioną do składania oświadczeń woli,  

e) Ma obejmować całość zamówienia,  

f) Do oferty należy dołączyć oświadczenie, że osoba/osoby które będą uczestniczyć                        

w wykonaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają 

obowiązek posiadania takich uprawnień (zał. nr 2)  

 

IX. Miejsce i termin złożenia oferty:   

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 20.11.2017 r. do godz.  1000  w zaklejonej kopercie  

w Urzędzie Gminy Oksa, (sekretariat). Oferta otrzymana przez zamawiającego po terminie 

podanym powyżej zostanie zwrócona wykonawcy bez jej otwarcia. Wykonawca może 

wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę przed terminem upływu jej 

składania.   

X. Miejsce i termin otwarcia propozycji cenowej:   

Otwarcie złożonych propozycji cenowych nastąpi w dniu 20.11.2017r. o  godzinie 1015   

w siedzibie Urzędu Gminy Oksa (sala USC)   

XI. Osoby uprawnione do kontaktów z wykonawcami:   

Krzysztof Dąbrowski, tel. 41 38 08 048 w 35, e-mail: gminaoksa@poczta.onet.pl  

XII. O wyborze oferty najkorzystniejszej, Zamawiający powiadomi Wykonawców, 

którzy złożyli oferty przez informację na stronie internetowej  

XIII. Niedopuszczalne pod rygorem nieważności są zmiany postanowień zawartej umowy 

w stosunku do treści oferty, z wyjątkiem zmian:  

- zmiany terminu realizacji zamówienia z uwagi na: zmiany będące następstwem okoliczności 

leżących po stronie Zamawiającego polegające na wstrzymaniu robót, koniecznością usunięcia 

błędów lub wprowadzeniem zmian projektowych, odmową wydania przez podmioty 

wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień.  
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Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie 

pod rygorem nieważności takiej zmiany.  

Strona występująca o zmianę postanowień zawartej umowy zobowiązana jest do 

udokumentowania zaistnienia okoliczności. Wniosek o zmianę postanowień zawartej umowy 

musi być wyrażony na piśmie  

W przypadku stwierdzenia rażących naruszeń postanowień umowy, Zamawiający może 

odstąpić od umowy z uprzednim pisemnym poinformowaniem Wykonawcy,  

  

  

Załączniki:  

   

1) Formularz ofertowy  

2) Oświadczenie  

3) Projekt umowy  

  

 

 

Zatwierdzam:  


