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Raport z publikacji zapytania ofertowego nr 80/22/02/2018 na Portalu Ogłoszeń

ARiMR

https://portalogloszen.arimr.gov.pl/

Dane podstawowe

Data i godzina publikacji ogłoszenia: 22.02.2018 14:53:22

Data i godzina wygenerowania raportu: 22.02.2018 14:53:57

Status: Edytowane

Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Działanie: /

Nabór:

Koniec terminu składania ofert: 15.02.2018 00:00:00

Termin realizacji zamówienia: 30.08.2019 00:00:00

Rodzaj planowanej inwestycji:

Branża:

Lokalizacja planowanej inwestycji

1. POLSKA, Województwo PODKARPACKIE, Powiat tarnobrzeski,Gmina Gorzyce (gmina wiejska)

Dane dodatkowe

Opis przedmiotu

zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej

ciśnieniowej w miejscowości Wrzawy oraz ul. Pączek Gorzycki w

miejscowości Gorzyce”.

2. Przedmiot zamówienia obejmuje budowę sieci kanalizacji sanitarnej na

terenie miejscowości Wrzawy, od granicy miejscowości działki 181 położonej

w miejscowości Gorzyce z działką 2556/1 w miejscowości Wrzawy do studni

SR3 według następującego rozbicia:

a) Etap I - od granicy miejscowości działki 181 położonej w miejscowości

Gorzyce z działką 2556/1 do przepompowni T2, od przepompowni T2 do

przepompowni P84, od węzła W12 do przepompowni P80, od przepompowni

T2 do przejścia DR30,

b) Etap II – pozostały zakres do studni SR3.
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3. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia został określony w

dokumentacji projektowej, przedmiarze robót i specyfikacjach technicznych

wykonania i odbioru robót.

Kryteria Nazwa kryterium: Najniższa cena ofertowa , waga: 60

Nazwa kryterium: Zaoferowana gwarancja na wykonanie roboty budow, waga:

40

Opis sposobu

przyznania punktacji

Ocena będzie następowała wg wzoru:

P = PC + PG

gdzie:

P – suma punktów uzyskanych przez ofertę ze wszystkich kryteriów,

PC – liczba punktów uzyskanych w kryterium najniższa cena ofertowa,

PG – liczba punktów uzyskanych w kryterium gwarancja na wykonanie roboty

budowlane,

Ocena kryterium: najniższa cena ofertowa (PC)

PC = (CN/CB) x 100 pkt x 0,60

gdzie:

PC – liczba punktów uzyskanych w kryterium najniższa cena ofertowa

CN – najniższa zaoferowana cena

CB – cena oferty badanej

Ocena kryterium: zaoferowana gwarancja wykonane pracy (PG)

1) 40 pkt - gwarancja na wykonane roboty budowlane 60 miesięcy,

2) 20 pkt - gwarancja na wykonane roboty budowlane 48 miesięcy,

3) 0 pkt - gwarancja na wykonane roboty budowlane 36 miesięcy

Warunki udziału w

postępowaniu

Warunek uznaje się za spełniony jeżeli Wykonawca udokumentuje wykonanie

w ciągu ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli

okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej trzech

robót polegających na budowie sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej lub

sieci wodociągowej, każda z robót o wartości, co najmniej 2 000 000,00 zł.

Warunki wykluczenia

Dodatkowe

informacje

Załączniki     Zapytanie_ofertowe.pdf

    Zał nr 4 - wzór umowy.pdf

Miejsce składania ofert

Województwo: PODKARPACKIE

Powiat: tarnobrzeski

Gmina: Gorzyce (gmina wiejska)
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Miejscowość: Gorzyce

Kod pocztowy: 39-432

Ulica: Sandomierska

Nr domu: 75

Nr lokalu:

Email: przetargi-gorzyce@gminagorzyce.pl

Numer FAX:

Nazwa firmy/osoba kontaktowa:

Dane Zamawiającego

Imię:

Nazwisko:

Firma: Gmina Gorzyce

Email: przetargi-gorzyce@gminagorzyce.pl.

Numer telefonu: 158362075

Historia ogłoszenia

Id ogłoszenia Data edycji Status Zakres zmian

80/22/02/2018
22.02.2018

14:53:46
Edytowane Brak zmian

80/22/02/2018
22.02.2018

14:53:38
Opublikowane Brak zmian

80/22/02/2018
22.02.2018

14:53:22

Nieopublikowa

ne
Brak zmian


