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Stanisławów, dnia 03 marca 2021r. 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 
NA ZADANIE PN.: 

 „Budowa nowych punktów świetlnych na terenie Gminy Stanisławów w 2021 roku” 
 

1. Zamawiający: 
Gmina Stanisławów, ul. Rynek 32, 05-304 Stanisławów 

 

2. Opis przedmiotu zamówienia: 
Przedmiotem zamówienia jest: „Budowa nowych punktów świetlnych na terenie Gminy 

Stanisławów w 2021 roku”. W ramach zadania należy wykonać m.in:  

 

1) Dowieszenie lamp oświetlenia ulicznego na istniejących stanowiskach słupowych oraz 

wyniesienie układu pomiarowego w miejscowości Legacz:   

- montaż opraw oświetlenia zewnętrznego – 3 szt. 

- montaż wysięgników – 3 szt. 

- montaż skrzyni SON – 2 szt.  

- montaż pionu w projektowanej skrzyni SON – 2 szt. 

 

2) Budowa linii napowietrznej oświetlenia ulicznego wraz z oprawami oświetleniowymi, słupy 

oświetleniowe, skrzynia SON w miejscowości Łęka:  

- montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych – 2 słupy 

- montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn – pojedynczy z ustrojami – 2 słupy 

- montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej o dł. 0,178 km 

- montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgnikach – 4 szt. 

- montaż odgromnika na słupie nN – 2 szt. 

- montaż uziomów lub przewodów uziemiających w gruncie – 105 m 

- mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych prętowych w gruncie – 10 m 

- tyczenie i inwentaryzacja powykonawcza 

- montaż rur osłonowych RL na słupie – 10 m 

- montaż skrzyni SON - 1 szt. 

- montaż pionu do zasilenia projektowanej sieci. 

 

3) Budowa sieci napowietrznej oświetlenia ulicznego na projektowanych stanowiskach 

słupowych w miejscowości Pustelnik ul. Nadrzeczna: 

- montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych – 3 słupy 

- montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn – pojedynczy z ustrojami – 3 słupy 

- montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej o dł. 0,145 km 

- montaż opraw oświetlenia zewnętrznego – 3 szt. 

- montaż wysięgników – 3 szt. 

- montaż odgromnika na słupie nN – 2 szt. 

- montaż uziomów lub przewodów uziemiających w gruncie – 24 m 

- mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych prętowych w gruncie – 10 m 

- tyczenie i inwentaryzacja powykonawcza.     

 

4) Podwieszenie linii napowietrznej oświetlenia ulicznego na istniejących stanowiskach 

słupowych w miejscowości Pustelnik ul. Jaskółki: 

- montaż przewodów izolowanych oświetlenia ulicznego o długości 0,103 km 
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- montaż opraw oświetlenia zewnętrznego – 4 szt. 

- montaż wysięgników – 4 szt. 

- montaż skrzyni SON – 1 szt. 

- montaż pionu w projektowanej skrzyni SON – 1 szt. 

- montaż odgromnika na słupie – 1 szt. 

- tyczenie i inwentaryzacja powykonawcza. 

 

5) Budowa sieci napowietrznej oświetlenia ulicznego na projektowanych i istniejących 

stanowiskach słupowych w miejscowości Wólka Piecząca w tym: 

a) Budowa sieci napowietrznej nN od projektowanego słupa nr 9/1a/UG do istniejącego 

słupa nr 9/1: 

- montaż i stawianie słupów linii napowietrznej – 1 słup 

- montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej o długości 0,009 km 

- montaż odgromnika na słupie – 1 szt 

- montaż uziomów lub przewodów uziemiających w gruncie – 12 m 

- mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych prętowych w gruncie – 5 m 

- tyczenie i inwentaryzacja powykonawcza 

b) Podwieszenie linii napowietrznej na istniejących słupach: 

- montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej o długości 0,033 km 

- montaż opraw oświetlenia zewnętrznego  - 2 szt. 

- montaż wysięgników – 2 szt. 

c) Budowa sieci napowietrznej nN odcinek od istniejącego słupa nr 9/2 do proj. Słupa nr 

9/2/2/UG: 

- montaż i stawianie słupów linii napowietrznej – 2 szt. 

- montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej 0 długości 0,084 km 

- montaż opraw oświetleniowych – 2 szt. 

- montaż wysięgników – 2 szt. 

- montaż odgromnika na słupie – 1 szt. 

- montaż uziomów lub przewodów uziemiających w gruncie – 12 m 

- mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych prętowych w gruncie – 5 m 

- tyczenie i inwentaryzacja powykonawcza. 

 

UWAGA !!!! Zamawiający posiada następujące materiały do wykonania oświetlenia w miejscowości 

Wólka Piecząca, których koszt należy odliczyć od ceny podanej w ofercie za wykonanie oświetlenia  

w miejscowości Wólka Piecząca: 

 oprawa uliczna LED 56W 4000K – 4 szt., 

 wysięgnik do oprawy 1.5” – 4 szt., 

 ASXSN 2x25.0 kabel samonośny AL. 0.6/1KV usieciowany uniepalniony 0,13 km, 

 BZO-04 złącze bezpiecznikowe do linii napowietrznych – 4 szt., 

 BIWTS DII  wkładka topikowa szybka 10A 500V – 4 szt., 

 2-4x16-120 uchwyt przelotowy uniwersalny do ASXSN – 2 szt., 

 4x16-25 uchwyt końcowy do ASXSN – 2 szt., 

 uchwyt do wysięgnika na słup wirowy na taśmę – 4 szt., 

 uchwyt do wys. słupowy L-200 – 4 szt., 

 zacisk przebijający AL.-CU 25-95/1.5-95 dwustronny z nakrętką zrywalną – 1 szt. 
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2.1 Szczegółowy zakres rzeczowy oraz postanowienia dotyczące zamówienia zostały określone  

w załącznikach do zapytania ofertowego tj.: 

- dokumentacji projektowej budowlanej i wykonawczej, 

- przedmiarach robót, 

- Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót, 

- wzorze umowy. 

 

2.2  Zamawiający informuje, że wszystkie podane nazwy materiałów, wyrobów i urządzeń  użyte  

w dokumentacji projektowej i STWIOR są nazwami przykładowymi. Zamawiający dopuszcza 

zastosowanie innych materiałów, wyrobów i urządzeń pod warunkiem zapewnienia 

równoważnych parametrów technicznych i eksploatacyjnych określonych w dokumentacji 

projektowej tj. o parametrach nie gorszych niż określone w dokumentacji projektowej oraz opisie 

Przedmiotu zapytania ofertowego oraz wymaga uzgodnienia w zakresie materiałów, wyrobów  

i urządzeń z autorami projektów i Zamawiającym. 

  

2.3 Zamawiający informuje, że udostępnione przedmiary są materiałem poglądowym  

i pomocniczym, wycenę oferty należy wykonać na podstawie dokumentacji projektowej, 

obowiązujących przepisów prawa, sztuki budowlanej i wizji lokalnej w terenie. Oferent 

zobowiązany jest do ujęcia w cenie ofertowej wszystkich robót budowlano-montażowych  

i urządzeń niezbędnych do wykonania zamówienia. Pominięcie jakiegokolwiek elementu nie 

będzie podstawą do zmiany wynagrodzenia umownego ustalonego w ofercie. 

 

3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości  składania ofert częściowych. 

 

4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 

 

5. Termin wykonania zamówienia: 
Wymagany termin wykonania zamówienia: do 15.06.2021 r. 

Za termin wykonania zamówienia rozumie się przekazanie Zamawiającemu kompletnie 

wykonanego zadania  końcowym  protokołem odbioru. 

 

6. Warunki wymagane od Wykonawców ubiegających się o zamówienie: 
6.1 Złożą ofertę  zgodnie z warunkami zamieszczonymi w ogłoszeniu o zamówieniu. 

6.2 Posiadają: 

1. uprawnienia niezbędne do wykonania Przedmiotu zamówienia, 

2. wiedzę i doświadczenia niezbędne do wykonania Przedmiotu zamówienia, 

3. dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 

wykonania Przedmiotu zamówienia, 

4. dysponują niezbędnymi do realizacji Przedmiotu zamówienia urządzeniami oraz 

narzędziami, 

5. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 

Przedmiotu zamówienia, 

 

Zamawiający dokona oceny spełnienia powyższych warunków na podstawie złożonych  dokumentów 

wymienionych w punkcie 7 niniejszego ogłoszenia. 

 

7. Informacje o dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia 

spełnienia wymaganych warunków  

7.1 Formularz oferty (zał. nr 1) 

Ofertę należy sporządzić na załączniku nr 1 do zapytania ofertowego z podpisem osoby (osób) 

wymienionej w stosownym akcie prawnym – uprawnionym do występowania w imieniu 

wykonawcy. 

7.2 Załączniki do oferty: 
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1. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji 

działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub 

zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 

miesięcy przed upływem terminu składania ofert bądź oświadczenie o wpisie do ewidencji 

działalności gospodarczej, 

2. Załącznik nr 2 – wykaz robót 

Zamawiający uzna ten warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże  się realizacją co 

najmniej jednej roboty budowlanej polegającej na budowie sieci oświetlenia 

ulicznego, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wraz z podaniem jej rodzaju i 

wartości, daty i miejsca.  

Ocena spełniania warunku będzie dokonana na podstawie złożonego wykazu wykonanych 

robót budowlanych, 

3. Załącznik Nr 3 – wykaz osób – dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym 

oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Opis sposobu dokonywania oceny 

spełniania tego warunku: o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy 

dysponują osobami: 

kierownik budowy posiadający uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w 

budownictwie bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności 

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych  

oraz należący do właściwej izby samorządu zawodowego.  

Ocena spełniania warunku zostanie dokonana na podstawie złożonego wykazu osób, które 

będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienie, na zasadzie spełnia/nie spełnia; 
4. Załącznik nr 4 – wzór umowy. 

 

8. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami. 
Wszystkie oświadczenia, dokumenty oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują w 

formie pisemnej lub poprzez wiadomości e-mail na adres: inwestycje@stanislawow.pl 

 

9. Termin, do którego Wykonawca będzie związany złożoną ofertą. 
Składając ofertę pozostaje nią związany na okres 30 dni kalendarzowych od daty upływu terminu 

składania ofert. Wykonawca, który złoży ofertę, może ją wycofać tylko przed upływem terminu 

składania ofert.   

 

10. Opis sposobu przygotowania ofert. 
10.1 Oferta musi być przygotowana zgodnie z wymaganiami zawartymi w niniejszym ogłoszeniu. 

10.2 Oferta i załączniki muszą być sporządzone w języku polskim, pisemnie bez użycia 

ścieralnego nośnika pisma np. ołówka. 

10.3 Wykonawcą może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie 

posiadająca osobowości prawnej oraz podmioty te występujące wspólnie. 

10.4  Oferty zawierającej wariantowe wykonanie zamówienia, spowoduje odrzucenie oferty lub 

ofert danego Wykonawcy. 

10.5 Ofertę należy umieścić w kopercie, która winna być zaadresowana na adres Zamawiającego: 

Gmina Stanisławów, ul. Rynek 32, 05-304 Stanisławów oraz będzie posiadać oznaczenia: 

„Budowa nowych punktów świetlnych na terenie Gminy Stanisławów w 2021 roku” 

 Nie otwierać przed 15.03.2021r. godz. 10.15 

10.6 Ofertę można także złożyć przesyłając ją na adres e-mail: inwestycje@stanislawow.pl do    

dnia 15.03.2021 r. do godz. 10.00 

 

11. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert. 
 11.1 Oferty należy składać do dnia 15.03.2021r.. do godz. 10

00
 w Urzędzie Gminy Stanisławów 

ul. Rynek 32, 05-304 Stanisławów pok. 30 pod rygorem nie rozpatrzenia oferty wniesionej 

po tym terminie bez względu na przyczyny opóźnienia lub przesłać e-mailem na adres: 

inwestycje@stanislawow.pl do dnia 15.03.2021r. do godz. 10.00. 

mailto:inwestycje@stanislawow.pl
mailto:inwestycje@stanislawow.pl
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 11.2 Wykonawca może wycofać lub zmienić ofertę przed terminem składania ofert pod 

warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzaniu zmian, 

poprawek, itp. przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzaniu zmian 

musi być złożone według takich samych wymagań jak składana oferta odpowiednio 

oznakowana z dopiskiem „ZMIANA”. 

11.3 Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 15.03.2021r. o godz. 10
15

 w siedzibie 

Zamawiającego tj. Urząd Gminy Stanisławów ul. Rynek 32, 05-304 Stanisławów. 

11.4 Podczas otwierania koperty Zamawiający sprawdzi oraz ogłosi: 

- stan otwartej koperty (która powinna być nienaruszone do chwili otwarcia), 

- nazwę i adres wykonawcy, którego oferta jest otwierana, 

- ceny ofertowe.   

11.5 W części niejawnej, oceny ofert dokona Zamawiający w oparciu o kryteria określone  

w punkcie 14 niniejszego zaproszenia. 

11.6 O wyborze najkorzystniejszej oferty Wykonawcy będą powiadomieni pisemnie lub mailowo.  

 

12. Sposób obliczania ceny ofertowej. 
12.1 Cena oferty musi być wyrażona w polskich złotych. 

12.2 Wykonawca jest zobowiązany podać cenę w kwocie netto, brutto oraz wyszczególnić 

podatek VAT.  

12.3 Podana w ofercie przez Wykonawcę cena będzie wielkością stałą w okresie obowiązywania 

umowy, z zastrzeżeniem zmian o których mowa we wzorze Umowy.    

13. Informacja o wszelkich formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po zakończeniu 

postępowania w celu zawarcia Umowy  
Po rozstrzygnięciu zamówienia wybrany Wykonawca zostaje poinformowany o wyniku  

i przybliżonym terminie zawarcia Umowy.  

 

14. Kryteria oceny ofert. 

      14.1 Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie poniższych kryteriów 

 cena oferty –100 % 

 

waga kryterium – 100% 

maksymalna liczba punktów do przyznania – 100 pkt 

 

    najniższa cena spośród złożonych ofert 

Ilość uzyskanych punktów = --------------------------------------------------------- x 100 

    cena oferty badanej  
 

14.2 Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów. 

 

 Udzielenie zamówienia. 
15.1 Z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejsza ofertę, zostanie podpisana Umowa, której wzór 

stanowi załącznik do niniejszego zapytania ofertowego. 

15.2 Termin zawarcia Umowy będzie określony w informacji o wynikach postępowania. 

15.3 Zamawiający zastrzega sobie prawo do: 

 unieważnienia zaproszenia do złożenia ofert bez podania przyczyn, 

 zmiany terminu składania ofert, 

 wyjaśniania treści ofert z Wykonawcami w przypadku gdy oferty są niejednoznaczne, niejasne 

lub budzą wątpliwości, 

 uzupełniania ofert w przypadku stwierdzenia braków, które można uzupełnić; 

 poprawienia omyłek rachunkowych, 

 odrzucenia ofert złożonych po wyznaczonym terminie, 
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 odrzucenia ofert niezgodnych z treścią zapytania ofertowego, 

  wyjaśnienia podejrzenia rażąco niskiej ceny wraz z ewentualnym odrzuceniem oferty w 

przypadku potwierdzenia tego faktu bądź braku wyjaśnień ze strony Wykonawcy. 

 

 Wszystkie rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą dokonywane w złotych 

polskich. 

 

  Wymagania dotyczące wadium. 

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.  

 

18.Osobą upoważnioną do kontaktowania się z Wykonawcami jest: 

Pracownik UG Stanisławów – Magdalena Przanowska (25) 757 58 59 

 

Informacje i wyjaśnienia uzyskać można mailowo lub telefonicznie: poniedziałek w godz. 9:00-

17:00 od wtorku do piątku w godz. 8:00-16:00 pod numerem tel. (25) 757 58 59 lub mailowo: 

inwestycje@stanislawow.pl 

 

Lista załączników do ogłoszenia o zamówieniu:  

 załącznik nr 1 – formularz oferty, 

Załączniki do oferty:  

 aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji 

działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia 

do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 

upływem terminu składania ofert bądź oświadczenie o wpisie do ewidencji działalności 

gospodarczej, 

 załącznik nr 2 – wykaz robót, 

 załącznik nr 3 – wykaz osób, 

 załącznik nr 4 – wzór umowy, 

 załącznik nr 5 – dokumentacja techniczna: dokumentacja projektowa, przedmiary robót, 

specyfikacje techniczne. 

 
                                                                                                   

                    Wójt Gminy 

         / - / Kinga Anna Sosińska 


