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GMINA LEONCIN 

05-155 Leoncin, ul. Partyzantow 3 
tel./fax 22 785-65-32(85) 22 785-66-00 
NIP 531-16-6€-39, REGON: 01 3270471 

Leoncin, dnia 04 lipca 2018 r. 

Zapytanie ofertowe na dostawç kontenera socjalnobiu rowego 

I. ZAMAWIAJ4CY 
Gmina Leoncin 
Ui. Partyzantów 3 
05-155 Leoncin 
NIP: 5311666399 

II. PROCEDURA ROZPATRYWANIA OFERT 
Zamawiajqcy rozpatrzy oferty w trybie zapytania ofertowego - art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 
stycznia 2004 r. Prawo zamOwieñ publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 907 z pó±n. zm.) - 
(wartoé zamówienia nie przekracza kwoty 30 000 euro). 

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA 

CPV-442 11100-3 Budynki modulowe i przenone 

Zamówienie obejmuje zakup, transport (dostawa na wskazane miejsce), monta, wyposaenie 
oraz monta jednego kontenera socjalnobiurowego. Kontener przeznaczony bçdzie do 
calorocznego wykorzystywania jako pomieszczenie socjalnobiurowe na terenie dzialki 
poloonej przy ul. I.B. Singera 3, 05-155 Leoncin, w ramach zaplecza socjalno-sanitarnego 
dia boiska Orlik 
Wymagania funkcjonalne: 
Kontener powinien umo1iwia6 caloroczny pobyt ludzi bez wzglçdu na panujce warunki 
atmosferyczne. Ww. kontener powinien bye parterowy i umo1iwia6 jego wykorzystanie jako 
socjalnobiurowy, posiadaC wyposaenie w 2 pokoje —jeden biurowy i jeden sanitarny 
zloony z dwóch oddzielnych kabin WC i 2 umywalek. 
Wymiary kontenera winny zapewniC powierzchniç uytkowq ok 15 m2 +1- 10% (najdluszy 

bok kontenera mierzony P0 zewnetrznej stronie nie moe bye dluszy niz 6 m). 
Oba pomieszczenia muszq bye od siebie nieza1ene, dostcp do pomieszczeñ z zewnqtrz. 
Zamawiany kontener (jego konstrukcja, wyposaenie itd.) musi spelniaC wszelkie wymagane 
przepisy BHP i ppo. oraz normy oraz posiadaC wymagane certyfikaty, pozwolenie itp.. 
Okna: PCV uchylne minimum 2 szt. (po jednym w kadym z pomieszczeñ o powierzchni 
,,wiatla" minimum 1 m2), dopuszcza sic gwietliki w suficie w WC lub inne rozwizanie 

wentylacji tych pomieszczeñ. 
Drzwi: drzwi zewnçtrzne —2 sztuki - pelne z blokadq antywlamaniowa zaopatrzone w dwa 
zamki; drzwi wewnçtrzne pelne, zaopatrzone w zamki/zasuwki 
Sufit: wykonany z plyty warstwowej lub innej, docieplony (izolacja termiczna). 

ciany zewnçtrzne: wykonane ze stalowej blachy od zewnqtrz trwale zabezpieczonej 
antykorozyjnie i pomalowane, od wewntrz ocieplenie mm. 100 mm welna mineralna i 
wyloenie plytq laminowanq lub meblowq ciany wewnçtrzne mogq byC z innego materialu 
np. plyta warstwowa. 



Podloga: plyta wodoodporna od wewnqtrz, ocieplenie welna mineralna min 100 mm, od 
spodu blacha ocynkowana. 
Instalacja elektryczna: Licznik kW, kompletna instalacja wewnçtrzna w owiet1enie górne, 
dodatkowo w pomieszczeniu sanitarnym instalacja do podlqczenia przeplywowego 
pogrzewacza wody. Wykonawca wyposay kontener w przeplywowy podgrzewacz wody - 
szt.1. 
Instalacja wodno-kanalizacyjna: kompletna instalacja wodna do WC i umywalek z zaworami 
odcinajqcymi i podlqczeniem i rozprowadzeniem wody cieplej od przeplywowego 
podgrzewacza wody do umywalki; z wyprowadzeniem do podlqczenia zimnej wody na 
zewntrz. 
Kompletna instalacja kanalizacyjna od WC, i umywalkami z wyprowadzeniem do 
podlqczenia na zewntrz. 
Wykonawca wyposay kontener w kompakt WC - kpl. 2, umywalkç z bateriq —2 szt. 
Time wyposaenie: wentylacja pomieszczeñ WC. 
Montaz i transport kontenera wykona Wykonawca - w terminie uzgodnionym z 
Zamawiaj qcym. 
Prace zwiqzane z podlqczeniem na zewntrz do instalacj i kanalizacyj nej, wodnej i 
elektrycznej Zamawiajqcy wykona we wiasnym zakresie. 
Przygotowanie terenu pod kontener Zamawiajqcy wykona we wiasnym zakresie. 
Przedmiot zamówienia musi nadawaé sic do uytku, musi bye wolny od wad, czysty i nie 
moe wymagaC istotnych remontów. 
Wykonawca jest odpowiedzialny z tytulu rçkojmi i gwarancji za wady przedmiotu 
zamówienia w okresie 12 miesiçcy (chyba, 2e inaczej wskae w ofercie) od daty podpisania 
protokolu odbioru robot (tj. usunC wszelkie wady, usterki itp. wynikajce mm. z 
nieszczelnoci kontenera lub awarii instalacji elektrycznej ew. wodno-kanalizacyjnej). W 
przypadku braku naprawy dokonanej w ramach gwarancji albo rçkojmi zamawiajicy dokona 
napraw we wiasnym zakresie na odpowiedzialnoC i koszt wykonawcy, zachowujqc prawo 
naliczenia kar umownych. 
Zamawiajqcy moe naliczyC Wykonawcy karç umowni za przekroczenie terminu wykonania 
przedmiotu zamówienia lub przekroczenie terminu naprawy gwarancyjnej w wysokoci 0,02 
% wynagrodzenia brutto za kady dzieñ opO±nienia. 
Zamawiajcy zastrzega sobie prawo do uniewanienia niniejszego postçpowania bez 
podawania przyczyny. 

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA 
Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 15.10.2018 r. 

V. WYMAGANIA STAWIANE WYKONAWCY 
Kontener i wszystkie instalacje powinny spelniaC wymagania w zakresie przepisOw BHP 
i p.po. 
Wymagana jest naleyta starannoC przy realizacj i przedmiotowego zamówienia. 
Zamawiajqcy nie ponosi odpowiedzia1noci za szkody wyrzqdzone przez Wykonawcç 
podezas wykonywania przedmiotu zamówienia. 



VI. OPIS SPOSBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 
Wykonawca powinien stworzyé ofertç na formularzu zaiqezonym do niniejszego zapytania. 
Oferta powinna bé: 
- opatrzona pieczqtkq firmow, 
- posiadaé date sporz4dzenia, 
- zawieraé adres lub siedzibç Wykonawcy, numer telefonu, numer NIP, e-mail, 
- podpisana przez Wykonawcç. 

VII. TERMIN ZWI4ZANIA OFERTA 

Wykonawca pozostaje zwizany ofertq przez okres 14 dni od uplywu terminu skiadania ofert. 
W uzasadnionych przypadkach, na co najnmiej 3 dni przed uplywem terminu zwizania ofert 
Zamawiajqcy moe Zwrócié sic do Wykonawców o wyra2enie zgody na przedluzenie tego 
terminu o oznaczony okres, nie dlu2szyjednak niz 30 dni. 
Wykonawca moe przedluyé termin zwizania ofertq samodzielnie, zawiadamiajc o tym 
Zamawiaj cego. 
Kryteria oceny ofert i iCh znaczenie: 
nazwa kryterium - cena, waga kryterium - 100% 

VIII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKLADANIA OFERT 

Oferta (wg zalqcznika nr 1) powinna bye przeslana za porednictwem: poczty lub kuriera 
na adres: Urzd Gminy Leoncin, 05-155 Leoncin, ul. PartyzantOw 3 lub te2 dostarczona 
osobicie do kancelarii Urzçdu Gminy Leoncin, 05-155 Leoncin, ul. PartyzantOw 3, do dnia 
20.07.2018r. dp godziny 12:00. Zamawiajqcy dopuszcza ziozenie oferty za porednictwem 
poczty e-mail: na adres ug.leoncino2.pl  
Obowizkiem Wykonawcy jest ziozenie oferty w sposób gwarantujcy zachowanie poufnoci 
jej treci oraz zabezpieczajqcy jej nienarusza1no6 do terminu otwarcia ofert (nieprzejrzysta, 
zamkniçta koperta), opatrzona nazw, dokiadnym adresem Wykonawcy oraz oznaczona 
w sposób nastçpujqey: 
,,OFERTA - Kontener socjalny" 
Oferty zloone po terminie nie bçdq rozpatrywane Wykonawca mo2e przed uplywem terminu 
skiadania ofert zmienié lub wycofaá swojq ofertç. 
W toku badania i oceny ofert Zamawiajqcy moze 2qda6 od oferentów wyjanieñ dotyczqcych 
treci zIoonych ofert. 

W zalqczeniu: 
Formularz oferty 	

WÔJT MINY 

A4sm Mim.if it Rrni:r'vl 



Zalqpznik nr 1 

FORMULARZ OFERTOWY 

I. Nazwa i adres WYKONAWCY: 

NIP: 	 REGON: 

Adres, na ktôry Zamawiajqcy powinien przesylaô ewentualnet korespondencj: 

I  Adres e-mail: 	 Nr telefonu: 
II. Dane dotyczqce ZAMAWIAJPCEGO 
Gmina Leoncin, ul. PartyzantOw 3, 05-155 Leoncin, NIP 531666399, tel. 22-785-65-82, ug.IeoncintIen.pl  

Ill. Zobowizanie WYKONAWCY 
Nawiazujc do zaproszenia do sktadania ofert cenowych na zakup, transport (dostawa na wskazane 
miejsce), monta2, wyposa2enie oraz monta± jednego kontenera socjalnobiurowego oferujq wykonanie 
przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami przedmiotu zamówienia na warunkach okreIonych 
w ogoszeniu 

za 	wartoô 	netto 	.................................. . ..................... 	ztotych 
(sownie............................................................................................................. 

....... ....... ............. . ........ ), 	plus 	nale±ny 	podatek 	VAT 	%, 	tj. 
ztotych 	 (stownie: 

) Co daje razem kwot 	brutto .......................................................ztotych 
(stownie: 

Oferowany okres gwarancji: 	 miesiCy 

IV. Zobowizujemy siq wykonaô zamówienie zgodnie z ogloszeniem o zamôwieniu w terminie do 
15.10.2018 r. 
V. Owiadczam, ±e oferowana cena zawiera wszystkie koszty zwiaLzane z reaUzacjq zadania. 
A. Owiadczam, 2e oferowana cena nie zostanie zmieniona na niekorzyá Zamawiajcego przez caty 
okres realizacji zamówienia. 
VII, Owiadczam, 2e zapoznatem si z dokumentacjet niezbçdna, do realizacji zamówienia I nie wnosz 
do niej ±adnych zastrze±eñ oraz zdobytem konieczne informacje potrzebne do prawidtowego 
przygotowania oferty i realizacji zamôwienia w przypadku wyboru naszej oferty. 
VIII. Owiadczam, ±e czuj siq zwizany niniejszofertprzez 14 dni od dnia uplywu terminu sktadania 
ofert. 
IX. Stwierdzam, i2 jestem wiadomy odpowiedziaInoci karnej zwiqzanej ze sktadaniem fatszywych 
owiadczeñ. 



X. Osoby do kontaktôw z Zamawiajacym 
Osoba I osoby do kontaktôw z Zamawiajqpym odpowiedzialne za wykonanie zobowiqzañ umowy: 
1) 

tel. kontaktowy: 
	

faks: 

XI. Do oferty dolpczono nastpujpce dokumenty: 

,dnia — .—.2018 r. 

(miejscowoô i data) 
	

Podps osoby /osób uprawnionych do skiadania 
wiadczeA woli w imieniu Wykonawcy oraz 

piecztka/piecztki 


