Stargard, dnia 10.12.2018 r.

Otrzymują wg rozdzielnika

ZAPYTANIE OFERTOWE
Dotyczy zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej
30 000 EURO

Zarząd Usług Komunalnych w Stargardzie zaprasza do złożenia oferty cenowej na
„obsługę fontann miejskich”
I. Zamawiający
Gmina – Miasto Stargard
Zarząd Usług Komunalnych
ul. Pierwszej Brygady 35
73-110 Stargard
NIP 854-222-88-73
II. Przedmiot umowy
Przedmiotem niniejszego zamówienia publicznego jest konserwacja, eksploatacja i
utrzymanie stałej sprawności niżej wymienionych fontann miejskich na terenie Gminy
Miasto Stargard oraz zobowiązanie do wykonywania tego zadania z należytą starannością:
1) fontanny na Rynku Staromiejskim,
2) fontanny w parku Bolesława Chrobrego,
3) fontanny na osiedlu Zachód.
Szczegółowe warunki świadczenia usługi zostały opisane w projekcie umowy
stanowiącym załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.
III. Termin wykonywania usługi: od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.
IV. Długość okresu gwarancji.
Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na wykonane roboty naprawcze,
i modyfikacyjne, które rozliczane były poza ryczałtem. Okres gwarancji trwa 24 miesiące
licząc od daty odbioru końcowego robot (nie dotyczy przypadków zniszczeń w wyniku
wandalizmu
V. Kryterium wyboru oferty:
1. Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował następującym kryterium i jego
wagą: Cena ofertowa
– K1 - waga 100 %
2. W trakcie analizy badanej oferty pod kątem kryterium „cena ofertowa” badana oferta
zostanie zestawiona z ofertą zawierającą najniższą cenę. Badanej ofercie zostaną
przyznane punkty zgodnie z poniższym wzorem:
PC = (Cn : Cob) x WC
gdzie:
PC
Cn
Cob
WC

–
–
–
–

ilość punktów przyznanych ofercie w kryterium cena
najniższa zaoferowana cena brutto
cena brutto zaoferowana w ofercie ocenianej
waga kryterium cena – przyjmuje się WC = 100 punktów

3. Ocena ofert zostanie przeprowadzona w oparciu o przedstawione kryterium.
Realizacja zamówienia zostanie powierzona wykonawcy, którego oferta uzyska
najwyższą liczbę punktów.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do podjęcia decyzji o niewyłonieniu wykonawcy.
VI. Opis sposobu obliczenia ceny oferty
1. Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie
o charakterze ryczałtowym, niepodlegające zmianie w czasie realizacji umowy.
2. Wykonawca zobowiązany jest do wskazania w formularzu ofertowym oferowanej
przez niego ryczałtowej miesięcznej ceny za świadczenie usługi.
VII. Sposób przygotowania oferty:
1. Wymaga się złożenia załączonego do zapytania ofertowego – formularza
ofertowego.
2. Ofertę należy umieścić w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie, w sposób
gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej
nienaruszalność do terminu otwarcia ofert.
3. Koperta powinna być pozbawiona wszelkich oznakowań identyfikacyjnych
wykonawcy (nadruk firmowy, pieczęć, nadawca itp.), zaadresowana na adres
Zamawiającego podany w Rozdziale I i opisana w sposób następujący:

O F E R T A CENOWA
OBSŁUGA FONTANN MIEJSKICH
Nie otwierać przed 20 grudnia 2018 r.

VIII. Miejsce i termin złożenia oferty:
1. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w siedzibie Zamawiającego:
Zarząd Usług Komunalnych w Stargardzie, ul. Pierwszej Brygady 35, 73-110
Stargard, w sekretariacie – II p. pok. 203 w terminie do 19 grudnia 2018 r.
2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20 grudnia 2018 r.
3. Zamawiający nie przewiduje jawnego otwarcia ofert.
IX.

X.

Zapytania o przedmiot zamówienia:
W celu uzyskania ewentualnych wyjaśnień uprzejmie proszę o kontakt:
Leszek Mechowski tel. 91 834 18 34 adres e-mail: l.mechowski@zuk-stargard.pl
Załączniki:
1. Formularz ofertowy
2. Projekt umowy

