Ostrowiec Św., dnia 02.06.2017r.
Zakład Usług Miejskich w Ostrowcu Świętokrzyskim
27 – 400 Ostrowiec Św., ul Żabia 23
tel. (41) 265 10 50
fax (41) 265 10 21
Znak sprawy: ZUM/zp/ 08 /2017

ZAPYTANIE OFERTOWE
NA
„Dostawa zamiatarki mechanicznej do powierzchni
utwardzonych.”
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie
art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych tj.
zamówienie o wartości poniżej 30 000 euro

Dyrektor Zakładu Usług Miejskich
w Ostrowcu Świętokrzyskim
Łukasz Dybiec

Przedmiot zamówienia:

Zakres: „Dostawa zamiatarki mechanicznej do
powierzchni
utwardzonych”,
zgodnie
z szczegółowymi
warunkami
realizacji
przedmiotu
zamówienia,
zawartymi
w Załączniku nr 2 do Zapytania ofertowego

Termin realizacji zamówienia:

Od dnia podpisania umowy do 12.07.2017 r.

Miejsce wykonania zamówienia:

Urządzenia należy dostarczyć do siedziby
Zamawiającego ul. Żeromskiego 11, 27-400
Ostrowiec Świętokrzyski

Miejsce i termin złożenia oferty:

Termin otwarcia oferty:

Warunki płatności:

Zakład Usług Miejskich w Ostrowcu
Świętokrzyskim, ul. Żabia 23, SEKRETARIAT,
pok. nr 10
Termin złożenia ofert: 12.06.2017r.
do godziny 10:00.
Termin otwarcia oferty: 12.06.2017
godzina 10:15 w Zakładzie Usług Miejskich
w Ostrowcu Św., 27-400 Ostrowiec Św.
ul. Żabia 23 pok. nr 3. Zamawiający zastrzega
sobie prawo do rozstrzygnięcia postępowania
w terminie późniejszym niż w dniu otwarcia
ofert.
Płatność nastąpi przelewem w terminie min.
30 dni licząc od dnia otrzymania prawidłowej
faktury VAT./rachunku
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Inne szczególne warunki:

1. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty
spełniające warunki określone w Załączniku nr 2
Zapytania ofertowego: Cena oferty– 100%
/Cena ofertowa netto nie może przekroczyć
30 000 euro. Zaoferowana cena może być
negocjowana (w dół)/.
2. Zamawiający może unieważnić postępowanie
na każdym jego etapie bez podania przyczyny
oraz zakończyć postępowanie bez wyboru
którejkolwiek z ofert.
3. Dopuszcza się możliwość telefonicznej
negocjacji ceny w przypadku braku w terminie
otwarcia ofert przedstawiciela firmy w siedzibie
Zamawiającego.

Osoba upoważniona do kontaktu
z Wykonawcami:

Wojciech Gołębiowskitel.663753506

Ofertę należy składać do Zamawiającego w formie pisemnej na adres:
Zakład Usług Miejskich w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Żabia 23,
27 – 400 Ostrowiec Św., Komórka ds. Zamówień Publicznych, z dopiskiem:
„Dostawa zamiatarki mechanicznej do powierzchni utwardzonych”.
Oferta winna być podpisana przez osobę/osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu
( w załączeniu KRS/ CEIDG lub/ oraz pełnomocnictwo).
Oferent winien złożyć wypełniony formularz ofertowy stanowiący Załącznik Nr1 do Zapytania
ofertowego wraz z zatwierdzeniem szczegółowego przedmiotu zamówienia, stanowiącego Załącznik
Nr 2 do Zapytania ofertowego, zaakceptowanym wzorem umowy stanowiącym Załącznik Nr 3
do Zapytania ofertowego.

.....................................................
Data i podpis osoby upoważnionej

Załączniki
Załącznik nr 1 - wzór oferty (formularz ofertowy)
Załącznik nr 2 - szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia.
Załącznik nr 3 - wzór umowy
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Załącznik nr 1
do Zapytania ofertowego ZUM/zp/08/2017

FORMULARZ OFERTOWY
UWAGA: WYPEŁNIA W CAŁOŚCI I PODPISUJE WYKONAWCA

Pieczęć Wykonawcy

Dane Wykonawcy:
Nazwa: ……………………………………………………………………………………………..
Adres: ………………………………………………………………………………………………
Województwo: ……………………………. Powiat ……………………………………………
Kod: ................................ Tel./fax: ................................
REGON: ……………………..NIP………………………...
KRS/CEIDG...................................................................
e-mail: ..........................................................................
Imię i nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów………………………………………
.....................................................................................
tel. ...............................................................................
Nr konta bankowego: ...........................................................................................................................

Niniejszym przedkładam ofertę w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania
ofertowego na: „Dostawę zamiatarki mechanicznej do powierzchni utwardzonych „
Szczegółowy opis i warunki wykonania niniejszego przedmiotu zapytania
ofertowego określa dokument zapytanie ofertowe nr ZUM/zp/ 08 /2017 wraz
z załącznikami.
Jednocześnie oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami zapytania ofertowego
oraz wzorem umowy i nie wnosimy żadnych zastrzeżeń.
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1. Cena oferty:
a) ceny jednostkowe na asortyment zawarte zostały w tabeli w Załączniku Nr 2
do Zapytania ofertowego ZUM/zp/ 08/2017
b) Całkowita cena za realizację zadania:
Cena oferty netto wynosi ………………………………………………….PLN (słownie:
……………………………………………………………………..),
Wartość podatku Vat wynosi ………………………………………………………PLN
(słownie: ……………………………………………………………………..),
Cena oferty brutto wynosi ………………………………………………….PLN (słownie:
……………………………………………………………………..).
2. Oświadczamy że żadna z wyżej wymienionych wartość brutto całości zamówienia nie ulegnie
zmianie.
3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnosimy do niego
zastrzeżeń.
4. Oświadczamy, że wzór umowy stanowiący Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego został
przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty
do zawarcia umowy na niżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym
przez Zamawiającego.
5. Wyrażamy zgodę na warunki płatności określone w zapytaniu ofertowym. Oferujemy termin
płatności wynoszący 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego poprawnie
wystawionej faktury VAT/ rachunku.
6. Zobowiązujemy się zrealizować umowę w terminie określonym we wzorze umowy
do niniejszego zapytania ofertowego.
7. Termin związania z ofertą (ważność oferty). Niniejszym oświadczam, że oferta ta jest
ważna………………(co najmniej 30 dni) od dnia otwarcia ofert.
8. Oświadczamy, że przedmiot zamówienia jest dopuszczony do obrotu i używania.
9. Oświadczamy, że nie posiadamy zaległości podatkowych.
10. Oświadczamy, że nie posiadamy zaległości w opłacaniu składek na ubezpieczenia społeczne.
11. Oświadczamy, że znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej
wykonanie zamówienia.
12. Oświadczamy, że oferujemy gwarancję na okres 12 miesięcy na dostarczony sprzęt
komunalny oraz sprawujemy serwis gwarancyjny oraz pogwarancyjny.
Do oferty dołączamy następujące załączniki:
1. KRS/CEIDG lub/ oraz pełnomocnictwo -zał. nr 1,
2. Zaparafowany Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego -zał. nr 2,
3. Zaakceptowany wzór umowy, stanowiący załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego -zał.nr3,
4. ………………………………………………………………..- zał. nr ………………,
5. ………………………………………………………………..- zał. nr ………………,
6. ………………………………………………………………..- zał. nr ……………,
……………………………., dnia ………………………….

..................................................................................................
(podpisy i pieczęcie osób upoważnionych do reprezentowania oferenta na podstawie wpisu do rejestru
lub ewidencji albo na podstawie udzielonego pełnomocnictwa)

5

Załącznik Nr 2
do Zapytania ofertowego ZUM/zp/ 08 /2017

Szczegółowe warunki realizacji przedmiotu zamówienia:

I. Przedmiotem zamówienia jest mechaniczna zamiatarka do powierzchni
utwardzonych spełniająca następujące wymagania:
- zamiatarka musi być kompatybilna (napędzana) urządzeniem zamawiającego- Holder C 6000
Turbo rok produkcji 1995, montowana na przód urządzenia;
- Szerokość robocza zamiatania szczotki głównej typu walcowa- 120 cm + szerokość dodatkowa
wynikająca z szerokości podmiatania szczotki bocznej typu talerzowa- 30 cm; łącznie ok. 150cm;
- Zamiatarka wyposażona w szczotkę główną typu walcowa; szczotkę boczną typu talerzowa,
elektrozawór, zbiornik na wodę do zraszania (poj. zbiornika około 100 litrów) oraz wszelkie
przewody , gniazda itp. niezbędne do podłączenia wszystkich składowych do urządzenia
Zamawiającego, zbiornik na nieczystości;
- hydraulika skrętu;
-zamiatarka standardowo wyposażona w ramkę montażową na TUZ ciągnika, ze sworzniami
średnicy ok. 21mm, rozstaw mocowania cięgien dolnych ok. 75cm.- Wykonawca zobowiązany jest
do dokonania oględzin oraz pomiarów na własny koszt.
II. Wymagania ogólne dotyczące w/w sprzętu:
- Wykonawca udzieli 12 miesięcznej gwarancji na urządzenie;
- serwis gwarancyjny sprawowany będzie przez Wykonawcę;
- Wykonawca oferuje serwis pogwarancyjny;
- naprawy gwarancyjne niewielkich uszkodzeń odbywały się będą w siedzibie Zamawiającego
natomiast naprawy gwarancyjne uszkodzeń pozostałych wykonywane będą w siedzibie Wykonawcy
(koszty transportu ponosi Wykonawca);
-Wykonawca zobowiązany jest do podjęcia reakcji na zgłoszenie (telefoniczne, fax, mail)
o konieczności naprawy w ciągu 24 godzin od zgłoszenia ( z wyłączeniem weekendów);
- Wykonawca zobowiązany jest do przekazania pisemnej instrukcji użytkowania.
- Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia instruktarzu użytkowania i konserwacji urządzenia.
-W gestii Wykonawcy leży wykonanie i dostarczenie zamiatarki na adres Zamawiającego
-Wykonawca zobowiązany jest do pierwszego uruchomienia zamiatarki ze sprzętem
Zamawiającego w momencie odbioru urządzenia. Urządzenie nie zostanie odebrane gdy nie będzie
w pełni współpracować z urządzeniem Zamawiającego.
-Sprzęt komunalny, będący przedmiotem postępowania musi być wyprodukowany nie wcześniej
niż w 2016 r., fabrycznie nowy, nie używany.
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Załącznik nr 3
do Zapytania ofertowego ZUM/zp/ 08 /2017

UMOWA NR ………………………………………
W dniu ……………. w Ostrowcu Świętokrzyskim pomiędzy Gminą Ostrowiec ŚwiętokrzyskiZakładem Usług Miejskich z siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim, z siedzibą przy ul. Żabia 23,
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski NIP 661-20-18-431, zwanym dalej „Zamawiającym”
reprezentowanym przez:
Łukasza Dybiec- Dyrektora Zakładu Usług Miejskich w Ostrowcu Świętokrzyskim na mocy
pełnomocnictwa udzielonego przez Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego Zarządzeniem
Nr IV/186/2016 z dnia 08 kwietnia 2016 roku.
a

…………………………………., NIP ………………., REGON ……………, zwanym dalej

„Wykonawcą”, reprezentowanym przez:
1. ……………………………………………………..
2. …………………………………………………….,
została zawarta umowa o następującej treści:
§1
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania realizację zamówienia
pn. „Dostawa zamiatarki mechanicznej do powierzchni utwardzonych ”.
2. Szczegółowy zakres i warunki realizacji zamówienia określono w załączniku Nr 1
do umowy, który stanowi jej integralną część.
§2
Termin dostarczenia przedmiotu umowy ustala się do dnia 12.07.2017 r.
§3
1. Za przedmiot zamówienia określony w § 1 strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe
w łącznej kwocie:
netto: …………… (słownie: …………………………………………);
podatek Vat w kwocie: …………………………(słownie: ………….);
brutto: (słownie: ……………………………………………..………..)
2. Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w ust. 1, obejmuje wszystkie koszty
Wykonawcy związane z realizacją przedmiotu umowy, w tym dostawę, gwarancję oraz
serwis gwarancyjny.
3. Faktura VAT/Rachunek wystawiony przez Wykonawcę powinien wskazywać:
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a) Jako nabywcę –Gminę Ostrowiec Świętokrzyski, NIP: 661-000-39-45
b) Jako odbiorcę – Zakład Usług Miejskich ul. Żabia 23, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski.
4. Zamawiający przekaże wynagrodzenie na podstawie prawidłowo wystawionej faktury
Vat,/rachunku na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę, po realizacji
i bezusterkowym odbiorze przedmiotu umowy przez Zamawiającego.
5. Podstawą wystawienia faktury Vat/ rachunku przez Wykonawcę będzie protokół odbioru
przedmiotu umowy, podpisany przez strony, stwierdzający ewentualne naliczenie przez
Zamawiającego kar umownych z podaniem ich wysokości i przyczyny ich naliczenia.
6. Faktura Vat/ rachunek będzie płatna w terminie 30 dni licząc od daty jej dostarczenia
do Zamawiającego.
7. W przypadku wystawienia przez Wykonawcę faktury Vat/ rachunku niezgodnej z Umową
lub obowiązującymi przepisami prawa, Zamawiający ma prawo do wstrzymania płatności
do czasu wyjaśnienia oraz otrzymania faktury Vat/ rachunku korygującej, bez obowiązku
płacenia odsetek z tytułu niedotrzymania terminu zapłaty.
§4
1. Zamawiający zobowiązuje się do udzielenia na wniosek Wykonawcy, niezbędnych
konsultacji i wyjaśnień dotyczących realizacji zamówienia.
2. Osobą odpowiedzialną za wykonanie prac z ramienia Wykonawcy będzie:
……………………………………….… telefon kontaktowy ………………………….
3. Nadzór z ramienia Zamawiającego nad wykonaniem, przedmiotu umowy będzie sprawował
Wojciech Gołębiowski.
§5
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu 12 – miesięcznej gwarancji na dostarczony sprzęt
komunalny. Dzień podpisania przez Zamawiającego bezusterkowego protokołu odbioru,
jest pierwszym dniem okresu gwarancyjnego.
2. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest prowadzić wszelkie naprawy uszkodzeń
zgłoszonych przez Zamawiającego. Zgłoszenie może odbyć się drogą telefoniczną
pod numerem telefonu …………………………..
3. W przypadku niewykonania przez Wykonawcę napraw w ramach udzielonej gwarancji
w ciągu 14 dni, Zamawiający ma prawo zlecić usunięcie wad lub usterek osobie trzeciej,
obciążając Wykonawcę kosztami naprawy, zachowując gwarancję u Wykonawcy.
4. Strony zobowiązane są do informowania siebie nawzajem o zmianie adresu siedziby oraz
wszelkich danych kontaktowych.
§6
1. Strony ustalają odpowiedzialność Wykonawcy w formie kar umownych za niewykonanie
lub nienależyte wykonanie umowy, w następujących wypadkach i wysokościach:
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1)

za opóźnienie w dostawie i realizacji przedmiotu umowy w wysokości 0,5%

wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust.1, za każdy dzień opóźnienia,
2)

z tytułu odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących

po stronie Wykonawcy, w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust.1,
3)

za nieusunięcie w terminie wad lub usterek w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto

określonego w §3 ust.1 za każdy dzień opóźnienia.
2. W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących po jego
stronie, Zamawiający zapłaci karę umowną w wysokości określonej w ust.1, pkt2.
3. W przypadku, gdy kary umowne nie zrekompensują w pełni poniesionej szkody, Strony
dopuszczają

możliwość

dochodzenia

odszkodowania

uzupełniającego

na zasadach

ogólnych.
§7
1. Wszystkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej (aneks do umowy)
pod rygorem nieważności.
2. Zamawiający może odstąpić od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy
w przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę warunków umowy w tym również
w przypadku nieusunięcia usterek wskazanych przy odbiorze przedmiotu umowy.
3. W przypadku odstąpienia od umowy lub niewykonania umowy przez Wykonawcę
z przyczyn leżących po jego stronie, Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie o którym
mowa w § 3 ust. 1.
4. Odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron musi być dokonane w formie pisemnej
pod rygorem nieważności.
§8
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego.
2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody Zamawiającego i osób trzecich
wynikłe w związku realizacją przedmiotu umowy.
3. Ewentualne spory mogące wyniknąć na tle wykonania postanowień niniejszej umowy strony
poddadzą rozstrzygnięciu przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej
ze stron.

WYKONAWCA:

ZAMAWIAJĄCY:
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Załącznik Nr 1
do Umowy nr ……………………, z dnia ……………………

Szczegółowe warunki realizacji przedmiotu zamówienia:

I. Warunki dodatkowe jakie musi spełniać sprzęt komunalny:
- zamiatarka musi być kompatybilna (napędzana) urządzeniem zamawiającego- Holder C 6000
Turbo rok produkcji 1995, montowana na przód urządzenia;
- Szerokość robocza zamiatania szczotki głównej typu walcowa- 120 cm + szerokość dodatkowa
wynikająca z szerokości podmiatania szczotki bocznej typu talerzowa- 30 cm; łącznie ok. 150cm;
- Zamiatarka wyposażona w szczotkę główną typu walcowa; szczotkę boczną typu talerzowa,
elektrozawór, zbiornik na wodę do zraszania (poj. zbiornika około 100 litrów) oraz wszelkie
przewody , gniazda itp. niezbędne do podłączenia wszystkich składowych do urządzenia
Zamawiającego, zbiornik na nieczystości;
- hydraulika skrętu;
-zamiatarka standardowo wyposażona w ramkę montażową na TUZ ciągnika, ze sworzniami
średnicy ok. 21mm, rozstaw mocowania cięgien dolnych ok. 75cm. - Wykonawca zobowiązany jest
do dokonania oględzin oraz pomiarów na własny koszt.
II. Wymagania ogólne dotyczące w/w sprzętu:
- Wykonawca udzieli 12 miesięcznej gwarancji na urządzenie;
- serwis gwarancyjny sprawowany będzie przez Wykonawcę;
- Wykonawca oferuje serwis pogwarancyjny;
- naprawy gwarancyjne niewielkich uszkodzeń odbywały się będą w siedzibie Zamawiającego
natomiast naprawy gwarancyjne uszkodzeń pozostałych wykonywane będą w siedzibie Wykonawcy
(koszty transportu ponosi Wykonawca);
-Wykonawca zobowiązany jest do podjęcia reakcji na zgłoszenie (telefoniczne, fax, mail)
o konieczności naprawy w ciągu 24 godzin od zgłoszenia ( z wyłączeniem weekendów);
- Wykonawca zobowiązany jest do przekazania pisemnej instrukcji użytkowania;
- Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia instruktarzu użytkowania i konserwacji urządzenia;
- W gestii Wykonawcy leży wykonanie i dostarczenie zamiatarki na adres Zamawiającego;
-Wykonawca zobowiązany jest do pierwszego uruchomienia zamiatarki ze sprzętem
Zamawiającego w momencie odbioru urządzenia. Urządzenie nie zostanie odebrane gdy nie będzie
w pełni współpracować z urządzeniem Zamawiającego;
-Sprzęt komunalny, będący przedmiotem postępowania musi być wyprodukowany nie wcześniej
niż w 2016 r., fabrycznie nowy, nie używany.

WYKONAWCA:

ZAMAWIAJĄCY:
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