Zakład Ochrony Środowiska

Międzyzdroje, dn. 19.04.2018 r.

ul. Nowomysliwska 86
72-500 Międzyzdroje
Tel. 91 328 08 73, fax. 91 328 21 86
kontakt@zosmiedzyzdroje.pl
www.zosmiedzyzdroje.pl

ZOS.331.04.2018.KG

ZAPYTANIE OFERTOWE
dotyczące wykonania oznakowania poziomego cienkowarstwowego na drogach gminnych oraz parkingach
Miasta i Gminy Międzyzdroje

I.

ZAMAWIAJĄCY

Zakład Ochrony Środowiska
ul. Nowomyśliwaska 86
72-500 Międzyzdroje
NIP: 855-000-42-08
II. TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA
1.

2.

Postępowanie prowadzone jest z wyłączeniem obowiązku stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
– Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) na podstawie art. 4 pkt 8 tejże ustawy ze
względu na wartość zamówienie nie przekraczającą wyrażonej w złotówkach równowartości 30 000
euro.
Celem niniejszego zapytania ofertowego jest wyłonienie wykonawcy usług będących przedmiotem
niniejszego zapytania w oparciu o najkorzystniejszą ekonomicznie i jakościowo ofertę z zachowaniem
zasad uczciwej konkurencji, efektywności, jawności i przejrzystości.

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego w ilości łącznej około
2500 m2 na drogach gminnych oraz parkingach Miasta i Gminy Międzyzdroje.
Zakres prac jest orientacyjny i przedstawia się następująco:
•

oznakowanie P-10 – ok 70 szt.

•

oznakowanie P-18 – ok 600 m2

•

oznakowanie P-19 – ok 1100 m2

•

oznakowanie P-12 – ok 100 m2

•

oznakowanie P-16 – 10 szt.

•

oznakowanie P-20 – 20 szt.

•

oznakowanie P-21a – 50 m.b.

•

oznakowanie P-7b – 150 m.b.

•

oznakowanie P-24 – 20 szt.

Wymagania odnośnie oznakowania poziomego cienkowarstwowego:
•

Miejsce wykonania – drogi gminne oraz parkingi na terenie Miasta i Gminy Międzyzdroje,

•

Przed rozpoczęciem robót, Zamawiający okaże lokalizację i zakres oznakowania poziomego na
poszczególnych ciągach dróg,
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•

Materiały do wykonania oznakowania poziomego winny posiadać ważne atesty IBDiM, dopuszczający ją
do stosowania w drogownictwie,

•

Oferent zobowiązany jest uwzględnić w ofercie koszty związane z właściwą organizacją ruchu w okresie
prowadzenia robót budowlanych,

•

Dokumenty wskazujące miejsca wykonania oraz rodzaj oznakowania poziomego do wykonania
dostępny jest u Zamawiającego.

Przedmiot zamówią wyszczególniony powyżej jest szacunkowy, przedstawiony w celu dokonania wyliczeń przez
Wykonawcę. Faktyczny zakres prac zostanie ustalony podczas wizji lokalnej przeprowadzonej na terenie miasta
i gminy Międzyzdroje z wybranym Wykonawcą.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom, bez
wyrażenia zgodny przez Zamawiającego.

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 15.06.2018 r.
V. OPIS PRZYGOTOWANIA OFERTY
Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania.
Oferta winna być:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Opatrzona pieczątką firmową,
Posiadać datę sporządzenia,
Zawierać adres lub siedzibę wykonawcy, numer telefonu, numer NIP,
Zawierać warunki dostawy,
Zawierać warunki płatności,
Zawierać wypełniony formularz ofertowy według załączonego wzoru,
Być podpisana czytelnie przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z
zasadami reprezentacji wskazanymi w odpowiednim rejestrze bądź pełnomocnika
(pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty).

VI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
Odpowiedź na ww. zapytanie należy składać na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego
zapytania uwzględniając warunki opisane w punkcie IV w terminie do dnia 27.04.2018 roku do godziny 10:00 na
adres przetargi@zosmiedzyzdroje.pl, faksem na nr 91 328 21 86 lub poczta tradycyjna na adres:
Zakład Ochrony Środowiska
ul. Nowomyśliwska 86
72-500 Międzyzdroje
Oferty złożone po terminie lub niespełniające wymogu prezentacji wyrobów nie będą rozpatrywane.
Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych
ofert.
VII. OCENA OFERT
Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie następujących kryteriów:
•

Cena 100%

W przypadku gdy dwaj wykonawcy lub więcej złożą ofertę o takiej samej cenie, Wykonawcy Ci zostaną wezwani
do złożenia ofert dodatkowych.
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Jeżeli każda ze złożonych ofert w kryterium wartości zamówienia będzie przekraczać środki finansowe
zamawiającego (zapewnione w planie finansowym), Zamawiający wezwie Wykonawców do złożenia ofert
dodatkowych lub wezwie w celu przeprowadzenia negocjacji.
VIII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Oferentów za pośrednictwem faksu, poczty
elektronicznej lub poczty tradycyjnej.
IX. INFORMACJE DODATKOWE
Dodatkowych informacji udziela
Krzysztof Grądz 91 328 08 73, przetargi@zosmiedzyzdroje.pl
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
Oferta winna być trwale spięta, strony ponumerowane i podpisane przez osobę (osoby) uprawnione do
reprezentowania firmy.
Ilości podane w zapytaniu ofertowym są szacunkowe. Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia
wynikające z faktu niewykorzystania w całości kwoty wskazanej w ofercie lub ilości podanych w zapytaniu
ofertowym.
X. ZAŁĄCZNIKI
1.

Wzór formularza ofertowego,
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Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego
nr ZOS.331.04.2018.KG

Formularz ofertowy
Nazwa Wykonawcy

………………………………………….

Adres Wykonawcy

………………………………………….

NIP

………………………………………….

Telefon

………………………………………….

Fax

………………………………………….

E-mail

………………………………………….

Zakład Ochrony Środowiska
ul. Nowomyśliwska 86
72-500 Międzyzdroje

Oferuję wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego na drogach gminnych oraz parkingach
Miasta i Gminy Międzyzdroje w cenie:
Netto:

…………………… zł

Podatek VAT:

…………………… zł

Brutto:

…………………… zł

(słownie: ………………………………………………………………………………. zł ………….)
za metr kwadratowy powierzchni oznakowania uwzględniającej wszelkie koszty związane z realizacją usługi.
Oferowane warunki płatności: przelew ……………. dni od daty wpływu poprawnie wystawionej faktury do siedziby
Zamawiającego.
Faktura wystawiona zostanie na podstawie protokołu odbioru robót zawierającego obmiar rzeczywiście
wykonanych prac.
Oświadczam /-y, że osoby, które będą brały udział w wykonaniu zadania posiadają odpowiednią wiedzę
i umiejętności do wykonania zadania.
Oświadczam, że zapoznałem się z zapisami Zapytania ofertowego oraz wzorem umowy i nie wnoszę do nich
żadnych zastrzeżeń.

……………………………………

……………………………………

miejscowość, data

podpis i pieczątka Wykonawcy
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