Nowy Sącz, dnia 27.04.2021r.

DIR.JP-420-1/21
(znak sprawy)

DYREKTOR
MIEJSKIEGO ZARZĄDU DRÓG
W NOWYM SĄCZU
ZAPRASZA
Do złożenia oferty na zadanie pn.:
„Remont drogi gminnej nr 293117K ul. Hoffmanowej w km 0+000,00 - 0+068,20 wraz
z odcinkiem drogi gminnej nr 293243K ul. Pijarskiej w km 0+071,10 - 0+132,60 na terenie
Miasta Nowego Sącza.”
1. Opis przedmiotu zamówienia: remont ul. Hoffmanowej i odcinka ulicy Pijarskiej zgodnie
z załączoną dokumentacją zgłoszeniową.
2. Kod CPV: 45233140-2
3. Wymagany termin realizacji zadania: 20.08.2021r.
4. Wymagany okres gwarancji/rękojmi: 60 miesięcy od końcowego terminu odbioru. Wymagane
jest 5% zabezpieczenia należytego wykonania robót.
5. Warunki udziału w postępowaniu i sposób dokonywania oceny ich spełniania (jeżeli dotyczy) :
nie dotyczy
6. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
a) Cena - 100%
7. Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnianie kryterium oceny ofert:
KC = (Cmin / Cobl)*100 gdzie: KC – obliczana wartość punktowa oferty w kryterium ceny; Cmin
– najniższa cena spośród złożonych ofert; Cobl – cena oferty obliczanej;
8. Do oferty należy załączyć następujące dokumenty:
a) formularz oferty wg załączonego wzoru;
b) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji informacji
o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru;
c) kosztorys ofertowy
9. Opis sposobu obliczania ceny w składanej ofercie:
W cenę należy wliczyć:
a) wartość robót budowlanych określoną w oparciu o opis zamówienia – przedmiar robót
i STWIORB;
b) obowiązujący podatek od towarów i usług;
c) pozostałe koszty, jakie wykonawca będzie musiał ponieść, aby wykonać przedmiot
zamówienia w tym m.in. wykonanie projektu czasowej zmiany organizacji ruchu wraz
z oznakowaniem.

Cena podana przez wykonawcę za wykonanie przedmiotu zamówienia, jest obowiązująca
przez okres ważności umowy i nie będzie podlegała waloryzacji w okresie jej trwania.
10. Informacja o możliwości składania ofert częściowych: Zamawiający nie dopuszcza ofert
częściowych.
11. Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą
odpowiadać oferty wariantowe wraz z wybranymi kryteriami oceny (jeżeli dotyczy):
nie dotyczy.
12. Opis sposobu przygotowania oferty:
Ofertę należy złożyć w formie pisemnej, na adres:
Miejski Zarząd Dróg w Nowym Sączu, ul. Wyspiańskiego 22, 33 – 300 Nowy Sącz,
w kopercie z opisem:
Oferta na zadanie pn.:
„Remont drogi gminnej nr 293117K ul. Hoffmanowej w km 0+000,00 - 0+068,20 wraz
z odcinkiem drogi gminnej nr 293243K ul. Pijarskiej w km 0+071,10 - 0+132,60 na terenie
Miasta Nowego Sącza.”
lub osobiście w sekretariacie zamawiającego.
a) ceny w niej podane mają być wyrażone cyfrowo i słownie,
b) oferta ma być napisana w języku polskim, czytelnie oraz obejmować całość
zamówienia.
Oferta musi zostać podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentowania wykonawcy
w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego.
13. Termin składania ofert:
Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 07.05.2021r. do godziny 10:00 Oferta
otrzymana przez zamawiającego po terminie zostanie zwrócona wykonawcy. Wykonawca
może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę przed upływem terminu jej
składania.
14. Informacja o zamówieniach, których zamawiający zamierza udzielić wybranemu
wykonawcy, w okresie 3 lat od udzielenia przedmiotowego zamówienia, polegających na
powtórzeniu
podobnych
usług
lub
robót
budowlanych
(jeżeli
dotyczy):
nie dotyczy
15. Osobami upoważnionymi do kontaktów z wykonawcami w imieniu zamawiającego, jest:
Konrad Poręba (18) 442-78-00 wew. 131
Jacek Paluch (18) 442-78-00 wew. 194
16. Istotne postanowienia umowy, w tym określenie warunków istotnych zmian umowy (jeżeli
dotyczy): nie dotyczy
17. Informacje dotyczące zawierania umowy:
Po dokonanym wyborze najkorzystniejszej oferty, wybrany wykonawca podpisze umowę
w siedzibie zamawiającego. Umowa musi zawierać wszystkie postanowienia złożonej oferty.

Nowy Sącz, 27 kwietnia 2021r.
(-) mgr inż. Adam Konicki
Dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg w Nowym Sączu

