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SPECYFIKACJA  ISTOTNYCH  WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA 
                               (ZAMÓWIENIE  NIE  JEST  ZAMÓWIENIEM  PUBLICZNYM) 

 
Stadnina Koni "RACOT" Spółka z o.o. Racot, ul. Dworcowa 5, 64-000 Kościan, 

woj. wielkopolskie,  ogłasza przetarg na  WYMIANĘ  POKRYCIA  DACHÓW WIAT  
2 SZT.,  w gospodarstwie Gryżyna. 
 
I.  PRZEDMIOT  PRZETARGU  
 
1. Przedmiotem przetargu jest rozebranie reszty pokrycia dwóch dachów z płyt eternitu 

falistego i płyt falistych PCV i pokrycie obu dachów blachą trapezową powlekaną w 
kolorze ceglastym wraz z kalenicą. 
Miejsce realizacji: Stadnina Koni "RACOT" w Racocie, gosp. Gryżyna, gm. Kościan, 
woj. wielkopolskie. 
Zakres rzeczowy robót określają SIWZ, i „kosztorys ślepy” stanowiący załącznik  
Nr 2 do niniejszej Specyfikacji. 

  3.   Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.  
 
II. Wymagany termin realizacji :  do 16.09.2017 r. 
                                                           

III. Wymagany okres gwarancji na wykonane roboty: 36 miesięcy   
   

IV.  INFORMACJE  OGÓLNE 
 
1.  Ofertę należy przygotować na, lub w oparciu o formularz ofertowy, stanowiący załącznik 
     Nr 1 do niniejszej  specyfikacji. Oferta winna znajdować się w zamkniętej kopercie  
     z napisem: 
   „Wymiana pokrycia dachów wiat 2 szt., w Gryżynie” oraz opatrzona nazwą i adresem  
     Zamawiającego i Wykonawcy. 
 
2.  Wykonawca może zwrócić do Zamawiającego o wyjaśnienie Specyfikacji Istotnych 
     Warunków Zamówienia. Przed sporządzeniem oferty zalecana wizyta na miejscu 
     planowanych prac, po uprzednim uzgodnieniu, od poniedziałku do piątku  
     w godz. 8.00 - 14.00.  
 
3.  Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące prowadzonego postępowania należy kierować 
     na adres:  Stadnina Koni "RACOT" Sp. z o.o., Racot, ul. Dworcowa 5, 64-000 Kościan.  
     tel. /065/ 511-79-64. 
     Upoważnionymi osobami do kontaktu z Wykonawcami są: 
      a/  Tomasz Jakubowski      - tel. (065) 511-79 - 64, 
      b/  Marek Szłapka              - tel. (065) 511 -79 - 64.  
 

  5. Ofertę należy złożyć w sekretariacie Stadniny Koni "RACOT" Sp. z o.o. w Racocie, 
      ul. Dworcowa 5, 64-000 Kościan,  do dnia 19.07.2017 r., do godz. 14.00. 

 
  6. Zaleca się, aby Wykonawca zgromadził wszelkie informacje, które mogą być konieczne 
      do przygotowania oferty. 
 
  7. Ofertę należy napisać w języku polskim, na maszynie do pisania lub komputerze. Oferta 
      musi być podpisana przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy. 
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  8.  Zaleca się aby wszystkie strony oferty wraz z załącznikami  były ponumerowane 
       i  parafowane  przez Wykonawcę. 

 
  9.  Do oferty należy załączyć następujące dokumenty: 
  a)  Aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie 
       do ewidencji działalności gospodarczej, że Wykonawca jest uprawniony  
       do występowania w obrocie prawnym, potwierdzające, że profil działania Wykonawcy 
       odpowiada profilowi robót objętych  postępowaniem  oraz wskazujące osobę 
       upoważnioną do dokonywania czynności prawnych w imieniu Wykonawcy. 
            Dokument musi być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 
            składania ofert. 

b) Aktualne zaświadczenia z właściwego Urzędu Skarbowego o nie zaleganiu   
     z uiszczaniem podatków (wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 
     terminu składania ofert) 
c)  Aktualne zaświadczenia z ZUS-u o nie zaleganiu ze składkami na ubezpieczenie 
     społeczne (wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu 
      składania ofert),  
 d)  Wykaz podobnych realizacji wykonanych w ciągu ostatnich 3 lat na obiektach 
     zbliżonych zakresem i wartością do robót objętych przetargiem z udokumentowanym 
     potwierdzeniem  należytego  wykonanie zamówienia (kopia protokołu odbioru 
     i referencje Inwestora).  

        e)  Formularz ofertowy stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej SIWZ, 
        f)  Kosztorys ofertowy sporządzony na podstawie kosztorysu "ślepego" stanowiący 
             załącznik Nr 2 do niniejszej SIWZ.         

 
   10. Otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu niejawnym. 

 
   11. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy , którego oferta  zostanie uznana  

 za najkorzystniejszą. 
 

   12. Cenę oferty należy określić w wysokości netto i brutto (z podatkiem od towarów 
  i usług VAT),   na formularzu ofertowym stanowiący załącznik Nr 1 niniejszej SIWZ.  
 

   13. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia przetargu bez podania 
 przyczyny. 

 
   14. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami: 

 
                                           Cena    -   100  % 
 

 V.  WYNIKI  PRZETARGU  I  WARUNKI  ZAWARCIA   UMOWY 
 

    1. Zamawiający dopuszcza możliwość wyboru kilku najkorzystniejszych spośród 
        złożonych ofert w celu omówienia z Wykonawcami szczegółów zadania i negocjacji. 
    2.  Zamawiający powiadomi o wyniku przetargu, przesyłając zawiadomienie wszystkim 

 Wykonawcom. 
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    3.  Z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zostanie podpisana 
 umowa. 
 
 
 
 

ZATWIERDZIŁ: 
     Prokurent 

         Regina Krause 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Załączniki: 
 
1/  Formularz ofertowy zał. Nr 1 
2/  Kosztorys "ślepy"    zał. Nr 2 

 


