Międzyzdroje, dn. 28.05.2018 r.
Zakład Ochrony Środowiska
ul. Nowomyśliwska 86
72-500 Międzyzdroje
Tel. 91 3280873, Fax: 91 3282186
kontakt@zosmiedzyzdroje.pl
www.zosmiedzyzdroje.pl

Zapytanie ofertowe
ZOS.331.6.2018.KG
Usługa konserwacji ławek na terenie Promenady Gwiazd w Międzyzdrojach.

I.

ZAMAWIAJĄCY
Zakład Ochrony Środowiska
ul. Nowomyśliwska 86, 72-500 Międzyzdroje
NIP: 855-000-42-08

II.

TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA
1.

Postępowanie prowadzone jest z wyłączeniem obowiązku stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. –
Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) na podstawie art. 4 pkt 8
tejże ustawy ze względu na wartość zamówienie nie przekraczającą wyrażonej w złotówkach równowartości
30 000 euro.

2.

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
1.

Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na:
a.

Powierzchnie betonowe ławek
• ręczne i mechaniczne oczyszczenie powierzchni betonowych wraz z uzupełnieniem
ewentualnych ubytków w powierzchni,
• odpylenie i odtłuszczenie powierzchni betonowych zapewniające odpowiedni poziom
przyczepności impregnatów,
• pokrycie powierzchni elementów betonowych powłoką impregnująca hydrofobową w
kolorze z palety RAL do wyboru przez Zamawiającego.

b.

Powierzchnie drewniane (siedziska) wykonane z drewna IROKO
• usunięcie starych powłok malarskich,
• odpylenie i odtłuszczenie powierzchni drewnianych zapewniające odpowiedni poziom
przyczepności nowych powłok,
• trzykrotne naniesienie środka ochronnego lazur odpornego na promieniowanie UV w
kolorystyce do wyboru przez Zamawiającego.

c.

Powierzchnie drewniane wykonane z drewna liściastego
• Usunięcie starych powłok malarskich,
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•

IV.

2.

Odpylenie i odtłuszczenie powierzchni drewnianych zapewniające odpowiedni poziom
przyczepności nowych powłok,
• Uzupełnienie brakujących elementów bądź szpachlowanie ewentualnych pęknięć,
• Trzykrotne naniesienie środka ochronnego lazur odpornego na promieniowanie UV w
kolorystyce do wyboru przez Zamawiającego
Wielkość prac została przedstawiona w załączniku nr 1 – formularz ofertowy.

3.

Oferent przed złożeniem oferty ma obwiązek odbyć wizję lokalną przy udziale Zamawiającego.

4.

Wykonawca ma obowiązek odpowiedniego zabezpieczenia miejsc wykonywania prac oraz ich uprzątnięcia
wraz z wywozem i zagospodarowaniem lub unieszkodliwieniem powstałych na skutek prac odpadów.

5.

Wykonawca ma obowiązek prowadzić prace w sposób nie utrudniający korzystania z okolicznych punktów
handlowych i miejsc użyteczności publicznej.

6.

Zamawiający dokona zapłaty za wykonane usług w terminie 14 dni od daty otrzymania poprawnie
wystawionej faktury.

7.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom, bez
wyrażenia zgody.
TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 30.06.2018 r.
V.

OPIS PRZYGOTOWANIA OFERTY
Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania.
Oferta musi być:

VI.

−

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).

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
Odpowiedź na w/w zapytanie należy składać na Formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 do
niniejszego zapytania uwzględniając warunki opisane powyżej w terminie do dnia 04.06.2018 do godziny 10:00
na adres e-mail: przetargi@zosmiedzyzdroje.pl lub faksem na nr 91 328 21 86.
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Oferent może przed upływem terminu składania ofert
zmienić lub wycofać swoją ofertę. W toku badania i oceny oferty Zamawiający może żądać od Oferentów
wyjaśnień dotyczących złożonych ofert.

VII.

OCENA OFERT
Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie następujących kryteriów:
−

Cena brutto 100%

W wypadku 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.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania w wypadku, gdy złożone oferty będą
przewyższały kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na udzielenie zamówienia.

IX.

DODATKOWE INFORMACJE
Dodatkowych informacji udziela
Krzysztof Grądz, tel. 607 570 511, przetargi@zosmiedzyzdroje.pl.
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
Niniejsze zapytanie nie stanowi zobowiązania do złożenia zamówienia lub zawarcia umowy.
Oferta winna być trwale spięta, strony ponumerowane i podpisane przez osobę (osoby) uprawnione do
reprezentowania firmy.

X.

ZAŁĄCZNIKI
1.

Wzór formularza ofertowego.

2.

Wzór umowy.
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załącznik nr 1 do zapytania ofertowego z dnia 28.05.2018 r.
ZOS.331.6.2018.KG

Miejscowość…………………………….., data………………………….
Nazwa Wykonawcy

…………………………………..

Adres Wykonawcy

…………………………………..

Nr NIP

…………………………………..

Telefon

…………………………………..

Fax

…………………………………..

Formularz ofertowy
Odpowiadając na zapytanie ofertowe na zadanie polegające na „Usługa konserwacji ławek na terenie
Promenady Gwiazd w Międzyzdrojach.” zgodnie z wymaganiami określonymi w zapytaniu ofertowym z dnia
……05.2018 r.
Oferujemy realizację przedmiotu zamówienia na łączną kwotę (brutto) ………………………………………,
(słownie: …………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………….)

Lp.

Wyszczególnienie planowanych prac

Jednostka

Ilość
jednostek

Cena
jednostkowa
brutto

Cena
ofertowa
brutto

1

2

3

4

5

6

m2

328*

1

Powierzchnia
betonowa
na
zintegrowanych z fontannami

2

Powierzchnia
drewniana
na
ławkach
(siedziska) z drewna IROKO zintegrowanych z
fontannami

m2

6*

Powierzchnia drewniana z drewna iglastego na
ławkach

m2

40*

4

Powierzchnia betonowa na ławkach

m2

136*

5

Powierzchnia
drewniana
na
(siedziska) z drewna „IROKO”

m2

104*

6

Powierzchnia drewniana na ławkach z drewna
iglastego

m2

134*

7

Powierzchnia drewniana z drewna „IROKO” –
siedziska znajdujące się przy mini scenie
„trójkącie”

m2

75*

8

Powierzchnia
betonowa
znajdujących się przy „Molo”

m2

180*

3

na

ławkach

ławkach

ławkach

4

9

Powierzchnia drewniana z drewna iglastego na
ławkach znajdujących się przy „Molo”

m2

155*

10

Powierzchnia drewniana z drewna iglastego na
ławkach znajdujących się przy „Molo”

m2

198*

* Powyższe powierzchnie są powierzchniami orientacyjnymi podanymi w celu wyliczenia przez Wykonawcę
kwoty brutto za przedmiot zamówienia, faktyczne ilości powierzchni zostaną zmierzone po wykonaniu prac.
OŚWIADCZENIA:
1.

Oświadczam /-y, że w cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie nasze koszty i opłaty.

2.

Oświadczam /-y że osoby, które będą brał udział w wykonywaniu zadania posiadają odpowiednią wiedze i
umiejętności do wykonywania zadania.

3.

Oświadczam /-y, że zapoznaliśmy się z warunkami zapytania ofertowego, akceptujemy jego treść
i w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do realizacji zamówienia zgodnie z niniejszą ofertą,
na warunkach określonych w zapytaniu ofertowym, w miejscu i terminie wyznaczonym przez
Zamawiającego.

4.

Oświadczam /-y, że przekazana nam specyfikacja techniczna jest w pełni wystarczająca w celu przygotowania
oferty i podania ceny ryczałtowej za realizację zamówienia, o które się ubiegamy.

5.

Oświadczam /-y, że znany jest nam zakres prac niezbędnych do wykonania.

6.

Wszelką korespondencję w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na poniższy adres:

.....................................................................................................................................................................……………
……..……………………………………………………………………………….........................................................................................

……………………………………

……………………………………

(data, miejscowość)

(podpis i pieczątka Wykonawcy)
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