Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych

Starogard Gdański, dnia 16 maja 2022 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE
NA DOSTAWĘ Z MONTAŻEM OŚWIETLENIA NA BOISKU ZE SZTUCZNĄ NAWIERZCHNIĄ

I.

II.

Zamawiający:
Ośrodek Sportu i Rekreacji
ul. Olimpijczyków Starogardzkich 1
Starogard Gdański
Opis przedmiotu zamówienia:
1. Dostawa z montażem oświetlenia na boisku ze sztuczną nawierzchnią przy ul. Olimpijczyków
Starogardzkich 1. Inwestycja obejmuje:
• Demontaż 2 istniejących słupów oświetleniowych. Dotyczy słupa nr 2 i 6 zgodnie z
załącznikiem nr 1 do zapytania.
• Dostawę i montaż 2 stalowych słupów oświetleniowych, wielokątnych VALMONT
Polska Sp.z o.o. – kod wyrobu: 106478PGXS AGENA PL 12 12-KAT (3) w miejsce
zdemontowanych wraz z uchwytami (belkami) do mocowania lamp.
• Demontaż 5 szt. lamp metalohalogenowych; po 2 szt z demontowanych słupów i 1 szt. ze
słupa nr 4 wg załącznika nr 1.
• Dostawę i montaż 5 lamp LED zgodnie z projektem technicznym stanowiącym załącznik
nr 2 do zapytania.
2. Umowa ramowa stanowi załącznik nr 3 do zapytania.

III.

Termin realizacji zamówienia: do 31 lipca 2022 r.

IV.

Kryterium wyboru
Cena brutto w wadze 100%.

V.

Kształtując cenę należy mieć na uwadze, że :
•

Zakres prac, który jest podstawą do określenia tej ceny musi być zgodny z dokumentacją
załączoną do zapytania.

•

Cena musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zadania, wynikające
z dokumentacji technicznej wraz z załącznikami, jak również nie ujęte w niej, a niezbędne do
wykonania zadania tj. inwentaryzacji powykonawczej, pomiarów elektrycznych, organizacji
ruchu, rozbiórki i odtworzenia nawierzchni.

•

Cena obliczona wg powyższych zasad na podstawie indywidualnej kalkulacji Wykonawcy nie
będzie podlegała waloryzacji ze względu na inflację,

•

Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie będą
podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia wskazanego w ofercie,

•

Jeżeli w dokumentacji, występują wskazania materiałowe na producenta należy odczytywać je
jako przykładowe, a do wyceny można brać innego producenta lub podobne, ale
odpowiadające przyjętym parametrom technicznym

VI.

Miejsce, sposób i termin składania ofert

Oferta musi zawierać:
• Dane oferenta,
• Cenę ryczałtową brutto (z podatkiem VAT),
• Okres gwarancji – minimum 60 miesięcy,
• Termin płatności – minimum 14 dni po wykonaniu zadania.
2. Oferta powinna zawierać:
• Kserokopię ważnej polisy ubezpieczeniowej
• Kserokopię KRS lub wpisu do CEIDG
• Potwierdzenie czy oferent posiada doświadczenie w wykonaniu podobnych zadań (min. 2
referencje wykonania od 2019 r.)
• Oświadczenie oferenta, że ma zawartą umowę o pracę lub zlecenia z osobą
posiadającą uprawnienia kwalifikacyjne SEP w zakresie obsługi i eksploatacji urządzeń
elektrycznych i elektroenergetycznych na stanowisku "Dozór" i "Eksploatacja".
W przypadku braku dokumentów z pkt. 2 oferent zostanie wezwany do ich uzupełnienia w ciągu 5 dni. Po
upływie tego czasu oferta bez wszystkich składowych z pkt 1 i 2 zostanie odrzucona.
3. Oferty należy złożyć do 30.05.2022 r. do godz. 11.00
1.

•

Za pośrednictwem poczty na adres: Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Olimpijczyków
Starogardzkich 1, 83-200 Starogard Gdański z dopiskiem: „Oferta na wykonanie
konserwacji, napraw i usuwania usterek instalacji elektrycznej w obiektach Ośrodka
Sportu i Rekreacji w Starogardzie Gdańskim oraz pełnienie dozoru energetycznego”

•

Elektronicznie na adres e-mail: osir@osir.com.pl

•

Osobiście w sekretariacie Ośrodka Sportu i Rekreacji ul. Olimpijczyków Starogardzkich
1, 83-200 Starogard Gdański w kopercie z dopiskiem: „ Oferta na wykonanie konserwacji,
napraw i usuwania usterek instalacji elektrycznej w obiektach Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Starogardzie Gdańskim oraz pełnienie dozoru energetycznego.”

lub

lub

VII.

Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty
O wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi oferentów 03 czerwca 2022 do godz.
11,00.

VIII.

Informacje dodatkowe
Dodatkowych informacji udziela:
Iwona Trocha
tel. 533 236 148
pon. – pt. w godz. 7.00-15.00

IX.

Zastrzeżenia Zamawiającego

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do niedokonania rozstrzygnięcia postępowania
i niedokonania wyboru oferty bez podawania przyczyny i zwrotu ewentualnych kosztów sporządzenia
oferty.
2. Zamawiający oczekuje od Wykonawcy należytej staranności, wysokiej jakości świadczonych usług
oraz profesjonalnego podejścia do jego wykonania.

