Załącznik nr 1
OPIS ZAMÓWIENIA
Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Bolesławcu z/s w Kruszynie, zaprasza do składania ofert na realizację
zadania pn.: „ Wiercenie studni wody metodą płuczkową oraz jej uzbrojenie na boisku sportowym
w Mierzwinie- działka nr 179. ”
I. Zamawiający:
Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Bolesławcu z/s w Kruszynie
Kruszyn, ul. Kasztanowa 1B, 59-700 Bolesławiec
NIP: 612-13-86-214; REGON: 001021978
Powiat: bolesławiecki
Województwo: dolnośląskie
II. Określenie przedmiotu zaproszenia:
W zakres czynności wiercenia studni wchodzą:
1. Wywiercenie otworu studziennego o średnicy 165 mm.
2. Orurowanie otworu atestowaną rurą studzienną o średnicy 125 mm.
3. Wstępne pompowanie wody i sprawdzenie wydajności studni.
4. Obsypanie rury studziennej kruszywem 1/5.
5. Minimalna wydajność studni wody na 24 godziny pracy ustala się na 5 m3.
Uzbrojenie studni powinno być wykonane z materiałów takich jak :
1. Studzienka D1.
2. Pompa wody 4SD 3/18.
3. Rura PE 40 mm.
4. Głowica studzienna 125/40.
5. Elektroniczny sterownik pompy Brio Tank ITALTECNICA z funkcją Auto Restartu.
6. Złączki i inne materiały niezbędne do wykonania uzbrojenia studni wody.
Wymagany okres gwarancji: nie mniej niż 24 miesiące od daty zrealizowania zadania.
W przypadku wystąpienia awarii w okresie gwarancji:
Zamawiający zgłosi telefonicznie oraz e-mailem uszkodzenie sprzętu.
Wykonawca zobowiązuje się wykonać naprawę w terminie 7 dni od daty zgłoszenia awarii (zgłoszenie
telefoniczne lub e-mailem).
III. Termin wykonania przedmiotu zapytania ofertowego:
Termin wykonania przedmiotu zapytania ofertowego do 06.05.2022 r.
IV. Opis sposobu przygotowania oferty:
Wykonawca powinien złożyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania.
Oferta powinna:
1) być opatrzona pieczątką firmową;
2) posiadać datę sporządzenia;
3) zawierać nazwę, adres Wykonawcy lub jego siedziby, numer telefonu, faksu, numer NIP, REGON;
4) być podpisana czytelnie przez Wykonawcę bądź pełnomocnika.
V. Kryteria wyboru oferty:
Cena brutto w złotych – 100%
VI. Miejsce i termin składania ofert:
1) Oferta winna być przesłana pocztą elektroniczną na adres gokismarzena@wp.pl
do dnia 08.04.2022 r. do godz. 11:00
W temacie proszę napisać: „ Wiercenie studni wody metodą płuczkową oraz jej uzbrojenie na boisku
sportowym w Mierzwinie ”
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Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych;
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane;
Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić ofertę
W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

VII. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty:
1) Zamawiający dopuszcza negocjacje oferty w celu doprecyzowania jej szczegółów, warunków
realizacji, w tym ustalenia ostatecznej ceny usługi, w szczególności gdy cena oferty najkorzystniejszej przekroczy kwotę jaką Zamawiający może przeznaczyć na realizację zamówienia. O terminie i miejscu przeprowadzenia negocjacji wybrany oferent zostanie powiadomiony e-mail;
2) W celu zapewnienia porównywalności wszystkich ofert, Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z właściwymi Oferentami w celu uzupełnienia lub doprecyzowania złożonych dokumentów.
3) Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zamieszczona zostanie na stronie internetowej Gminnego
Ośrodka Kultury i Sportu w Bolesławcu z/s w Kruszynie; adres strony:
http://gokis.boleslawiec.org/60/31/zapytania-ofertowe.html
4) Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewybrania żadnego Wykonawcy.
VIII. Sposób zapłaty za wykonaną usługę:
Zamawiający dokona zapłaty za wykonanie usługi po jej realizacji i odbiorze przez upoważnionego
przedstawiciela Zamawiającego na podstawie wystawionej faktury, w terminie 14 dni od daty
otrzymania faktury.
IX. Załączniki:
Załącznik nr 1: Zaproszenie.
Załącznik nr 2: Opis zadania.
Załącznik nr 3: Formularz ofertowy.
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