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Raport z publikacji zapytania ofertowego nr 31/20/09/2018 na Portalu Ogłoszeń

ARiMR

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

Dane podstawowe

Data i godzina publikacji ogłoszenia: 20.09.2018 14:39:44

Data i godzina wygenerowania raportu: 20.09.2018 14:40:20

Status: Opublikowane

Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Działanie: /

Nabór:

Koniec terminu składania ofert: 08.10.2018

Termin realizacji zamówienia: 30.11.2018

Rodzaj planowanej inwestycji:

Branża:

Lokalizacja planowanej inwestycji

1. POLSKA, Województwo MAŁOPOLSKIE, Powiat brzeski,Gmina Gnojnik (gmina wiejska)

Dane dodatkowe

Opis przedmiotu

zamówienia

Budowa ogólnodostępnego boiska do rekreacji w Żerkowie

Kryteria Nazwa kryterium: Cena, waga: 100
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Opis sposobu

przyznania punktacji

Ocena punktowa kryterium dokonana zostanie zgodnie z formułami:

1) Wg kryterium ceny:

Liczba punktów = ( Cmin/Cof ) * 100 * waga gdzie:

- Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ofert

- Cof - cena podana w ofercie

Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która w sumie uzyska

największą ilość punktów

Warunki udziału w

postępowaniu

1. Zamawiający uzna warunek za spełniony poprzez posiadanie przez

Wykonawcę ubezpieczenia

od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej

z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej 35 000,00 zł.

2. W okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a

jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie wykonał co

najmniej jedno zamówienie obejmujące: budowę, przebudowę lub rozbudowę

nawierzchni asfaltowej na kwotę minimum 50 tys. zł wraz z dokumentami

potwierdzającymi wykonanie tych zadań.

Warunki wykluczenia Odrzuceniu podlegają oferty:

1. Których treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego,

2. Została złożona przez podmiot:

a) niespełniający warunków udziału w postępowaniu

b) powiązanych osobowo lub kapitałowo

3. została złożona po terminie składania ofert

Oferta nie podlega odrzuceniu, mimo że została złożona przez podmiot

powiązany osobowo lub kapitałowo, jeżeli osoba powiązana nie będzie brała

udziału w dalszym postępowaniu

w sprawie wyboru przez beneficjenta wykonawcy danego zadania.

Dodatkowe

informacje

wg załączników

Załączniki     Zapytanie ofertowe WULKAN.pdf

    Formularz oferty.doc

    Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków

udziału.doc

    Wykaz robót budowlanych.doc

    wzór umowy.pdf

    przedmiar robót.pdf

Miejsce składania ofert

Województwo: MAŁOPOLSKIE

Powiat: brzeski

Gmina: Gnojnik (gmina wiejska)

Miejscowość: Biesiadki
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Kod pocztowy: 32-864

Ulica: -

Nr domu: 163

Nr lokalu: -

Email: admin@gnojnik.pl

Numer FAX:

Nazwa firmy/osoba kontaktowa: Leszek Ząbkowski

Dane Zamawiającego

Imię:

Nazwisko:

Firma: Ludowy Klub Sportowy WULKAN w Biesiadkach

Email: admin@gnojnik.pl

Numer telefonu: 883000041

Historia ogłoszenia

Id ogłoszenia Data edycji Status Zakres zmian

31/20/09/2018
20.09.2018

14:39:44

Opublikowano

ogłoszenie
Brak zmian

31/20/09/2018
20.09.2018

14:39:40

Utworzono

ogłoszenie
Brak zmian


