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ROZEZNANIE RYNKU – ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY 

1. Zamawiający:  DOM POMOCY SPOŁECZNEJ,   UL.   CHŁOPSKA 1, 58-520 JANOWICE WIELKIE 

zaprasza do złożenia oferty na realizację zadania pn: „ROZBIÓRKA WIATY MAGAZYNOWEJ     

ORAZ UPRZĄTNIĘCIE TERENU PO ROZBIÓRCE”. 

 

2. Opis przedmiotu zamówienia:  

- Przedmiotem zamówienia jest Rozbiórka wiaty magazynowej oraz uprzątnięcie terenu po 

rozbiórce (obiekt nr 13)  na terenie Domu Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich 

(działka nr 63) 

Zakres zadania obejmuje: 

a) zabezpieczenie terenu przed dostępem osób nie biorących udziału w pracach 

rozbiórkowych (przed przystąpieniem do rozbiórki  wiaty)  

b) rozebranie całej obecnie istniejącej konstrukcji stalowej wiaty,  

c) rozebranie murowanej ściany wiaty od strony skarpy, 

d) usuniecie cokołów żelbetowych, 

e) skucie płyty betonowej, która jest obecnie podłożem  wiaty, 

f) wywiezienie całości gruzu z rozbiórki do utylizacji i uprzątnięcie terenu, 

g)  nawiezienie  brakującej ziemi i wyrównanie terenu, 

h) wykonanie prac porządkowych i posianie trawy. 

 

- wykonawca zobowiązany będzie w ramach wykonywanej usługi zakupić złom pozyskany                  

w trakcie rozbiórki, za zaoferowaną przez siebie cenę, nie mniejszą jednak niż wartość 

ustalona przez Zamawiającego, wskazana w załączniku nr 2 do niniejszego Rozeznania Rynku 

– zaproszenia do złożenia ofert, (szacunkowa wartość pozyskanego złomu według ilości 

zgodnej z przedmiarem robót i kosztorysem oraz uśrednioną ceną obowiązującą w punktach 

skupu na dzień  18 lipca  2017 r) 

- wynagrodzenie Wykonawcy (wyceniony koszt rozbiórki wiaty i uporządkowania terenu) 

zostanie pomniejszone o cenę zakupu złomu (zaoferowaną przez Wykonawcę cenę zakupu 

złomu) 

- wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone Zamawiającemu oraz 

osobom trzecim, związane z realizacją zamówienia - od chwili rozpoczęcia czynności 

związanych z rozbiórką wiaty do czasu protokolarnego odbioru wykonania zadania, a także za 

szkody związane z realizacją zamówienia, które zostaną ujawnione po zakończeniu usługi. 

- zakres i sposób realizacji zadania zawierają: Specyfikacja techniczna, stanowiąca Załącznik 

nr 1 do niniejszego Rozeznania Rynku – zaproszenia do złożenia ofert oraz projekt umowy, 

stanowiący Załącznik nr 4 do niniejszego Rozeznania Rynku – zaproszenia do złożenia ofert.   

 

3. Termin realizacji zamówienia: do dnia  30.09.2017 r. 

 

4. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował poniższym kryterium wyboru: 



 

Kryterium I – CENA ROZBIÓRKI – 60% 

Punktacja za Kryterium I – CENA ROZBIÓRKI odbywać się będzie według wzoru: 

 

Cena minimalna : cena badana x 100 x 60%  = liczba punktów z kryterium ceny. 

 

Maksymalna ilość punktów za kryterium CENA ROZBIÓRKI – 60 pkt. 

 

Kryterium II – CENA ZAKUPU ZŁOMU – 40% 

Punktacja za Kryterium II – CENA ZAKUPU ZŁOMU odbywać się będzie według wzoru: 

 

Cena zakupu złomu oferty badanej : najwyższa zaoferowana cena za zakup złomu 

x 100 x 40% = liczba punktów z kryterium cena zakupu złomu. 

 

Maksymalna ilość punktów za kryterium CENA ZAKUPU ZŁOMU -40 pkt. 

 

5. Opis sposobu obliczenia ceny ofertowej: 

Ofertę należy przygotować według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do niniejszego 

Rozeznania cenowego – zaproszenia do złożenia oferty  (Formularz ofertowy). 

 

6. Zasady porozumiewania się Zamawiającego z oferentami: 

- wnioski, wyjaśnienia, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Oferenci przekazują: 

pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną. W przypadku przekazywania wniosków, 

zawiadomień, wyjaśnień lub informacji faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na 

żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 

- dane adresowe  Zamawiającego: Dom Pomocy Społecznej, ul. Chłopska 1, 58-520 Janowice 

Wielkie, e-meil: dps@dpsjanowicewielkie.pl, faks 75 7528134.  

 

7. Forma, miejsce i termin złożenia oferty:  

- Ofertę (wypełniony Formularz ofertowy) wraz z załączonymi dokumentami należy złożyć:       

w formie elektronicznej  (skan) na adres dps@dpsjanowicewielkie.pl, lub w formie pisemnej        

w zaklejonej kopercie (na kopercie należy umieścić napis: Oferta na zadanie pn.: Rozbiórka 

Wiaty Magazynowej), w siedzibie Zamawiającego - Dom Pomocy Społecznej w Janowicach 

Wielkich, ul. Chłopska 1 w sekretariacie,   do dnia 03.08.2017 r godz. 12.00.  

Oferty złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane. 

 

8. Termin otwarcia ofert:  03.08.2017 r  godz. 12.15. 

 

9. Warunki płatności:  przelew 14 dni. 

 

 

10. Osoby upoważnione do kontaktu z wykonawcami:   

- Rudnik Halina – Dyrektor,  

- Krawiec Grażyna – Kierownik Działu Administracyjno – Gospodarczego, 

- Robert Bojarski – Kierownik Budowy. 
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11. Zasady wprowadzania zmian w postępowaniu: 

Zamawiający może przed upływem terminu wyznaczonego na składanie ofert, dokonywać 

zmiany w prowadzonym postępowaniu, w tym w szczególności: w opisie przedmiotu 

zamówienia, w terminach realizacji zamówienia, w opisie warunków udziału                              

w postępowaniu, w kryteriach oceny ofert oraz terminach składania ofert – informując            

o wprowadzonych zmianach zaproszonych do złożenia oferty Oferentów 

12. Informacje dotyczące procedury: 

W ramach przedmiotowego postępowania Zamawiający zastrzega sobie możliwość: 

wzywania Oferentów do uzupełnienia dokumentów niezałączonych do oferty, występowania 

do Oferentów o wyjaśnienie treści złożonych ofert, poprawiania omyłek pisarskich                     

i rachunkowych w ofertach oraz badania rażąco niskiej ceny.  

 

13. Informacje dotyczące wyboru oferty oraz zawierania umowy: 

W przypadku gdy zostaną złożone  co najmniej dwie najtańsze (najkorzystniejsze)  oferty 

zawierające takie same ceny (koszt usługi rozbiórki i koszt zakupu złomu) Zamawiający 

zastrzega sobie prawo zaproszenia Oferentów, którzy złożyli jednakowe oferty, do udziału     

w negocjacjach  oraz przedstawienia przez nich kolejnych ofert cenowych (nie droższych 

jednak niż pierwsze złożone oferty) albo unieważnienia postępowania. 

Umowa zostanie zawarta w terminie ustalonym między stronami (Zamawiającym                       

i Oferentem, którego oferta będzie najkorzystniejsza). Projekt umowy stanowi Załącznik nr 4 

do Rozeznania cenowego – zaproszenia do złożenia oferty. 

 

14. Załączniki: 

- Specyfikacja techniczna zadania 

- Szacunkowa wartość złomu uzyskanego z rozbiórki wiaty 

- Formularz ofertowy 

- Projekt umowy 

 

 

 

 

 

 


