Zapytanie ofertowe nr ZK-O.252.6.2013
Zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2010, Nr 113, poz.
759 ze zm.) oraz z obowiązującym w Zakładzie Komunalnym w Dębem Wielkim
Regulaminem Udzielania Zamówień o wartości nie przekraczającej 14 000 euro
zapraszamy do składania ofert na:
Wynajem minikoparki wraz z obsługą operatorską do świadczenia usług:
1.
2.
3.
4.

przy usuwaniu awarii na sieci wodociągowej i kanalizacyjnej,
przy usuwaniu awarii na przyłączach wodociągowych i kanalizacyjnych,
przy budowie przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych,
przy pracach konserwacyjnych na sieci wodociągowej i kanalizacyjnej

na rzecz Zakładu Komunalnego w Dębem Wielkim
1. ZAMAWIAJĄCY
Zakład Komunalny w Dębem Wielkim
ul. Zielona 3
05-311 Dębe Wielkie
REGON: 141682562 NIP: 822-22-78-065
telefon: (25) 749 70 01, (25) 749 70 02
fax. (25) 749 70 03
e-mail: zk.debewielkie@wp.pl
2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
2.1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług minikoparką wraz z obsługą
operatorską podczas usuwania awarii na sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz na
przyłączach wodociągowych i kanalizacyjnych. Zamówienie obejmuje również świadczenie
usług minikoparką wraz z obsługą operatorską podczas budowy przyłączy wodociągowych
i kanalizacyjnych oraz przy pracach konserwacyjnych na sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.
2.2. Usługi będą polegały na wykonywaniu robót ziemnych na terenie gminy Dębe Wielkie.
2.3. Faktyczne wynagrodzenie wynikać będzie z ilości rzeczywiście wykonanych usług
i zaoferowanej ceny jednostkowej za 1 roboczogodzinę świadczenia usług minikoparką
wraz z obsługą operatorską.
3. ODPOWIEDZIALNOŚĆ WYKONAWCY W TRAKCIE PROWADZENIA PRAC
3.1. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania porządku w miejscu wykonywanej pracy.
3.2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za zniszczenia infrastruktury technicznej (kable
energetyczne i telekomunikacyjne, sieć gazowa, kable – światłowody, itp.) w trakcie
prowadzenia robót. Jeżeli nastąpią uszkodzenia jakiegokolwiek elementu infrastruktury
podziemnej Wykonawca będzie zobowiązany do jego naprawy na własny koszt.

3.3. Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość wykonywanych robót, zachowanie
wszystkich norm bezpieczeństwa. Wykonawca odpowiada również za ewentualne szkody
w majątku własności prywatnej i publicznej (ogrodzenie, budynki, mienie znajdujące się
w obrębie robót itp.).
4. WYMAGANIA ZWIĄZANE Z WYKONANIEM ZAMÓWIENIA
4.1. Z wyłonionym wykonawcą zostanie zawarta pisemna umowa.
4.2. Zapłata za wykonanie usługi nastąpi w formie przelewu na rachunek bankowy
Wykonawcy wskazany w składanej w siedzibie zamawiającego comiesięcznej fakturze,
w terminie 30 dni od daty jej dostarczenia Zamawiającemu wraz potwierdzeniem wykonania
zamówienia w formie protokołu.
4.3. Ze strony Zamawiającego osobą upoważnioną do podpisania protokołu i odbioru
przedmiotu zamówienia jest Majster.
4.4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru
oferty nie podając przyczyny.
4.5. W przypadku, gdy w trakcie trwania postępowania wpłyną oferty o tej samej wartości
(cenie) Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania wykonawców, którzy złożyli te
oferty, do złożenia ofert dodatkowych.
5. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Termin wykonania przedmiotu zamówienia: od dnia 01 stycznia 2014 roku do 31 grudnia
2014 roku.
6. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
6.1. Wykonawca powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego
zapytania.
6.2. Do oferty należy dołączyć dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień.
7. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
7.1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres:
zk.debewielkie@wp.pl, poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres: ul. Zielona 3,
05-311 Dębe Wielkie do dnia 13 grudnia 2013 r. do godz.1400.
7.2. Ocena ofert zostanie dokonana do dnia 20 grudnia 2013 r. do godz. 1400, a wyniki
i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony w siedzibie Zakładu Komunalnego
w Dębem Wielkim oraz na stronie internetowej pod adresem: www.zk.debewielkie.com
7.3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
7.4. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją
ofertę.
7.5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień
dotyczących treści złożonych ofert.
8. OCENA OFERT
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie jednego kryterium:
Cena minimalna za 1 roboczogodzinę minikoparki wraz z obsługą operatorską – 100%

Oferta z najniższą ceną netto zostanie uznana za najkorzystniejszą.
9. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców pisemnie za
pośrednictwem poczty e-mail lub poczty tradycyjnej.

………………………………………..

Dębe Wielkie, dn……………………

Nazwa firmy

………………………………………..
Ulica

………………………………………..
Kod pocztowy, miejscowość

………………………………………..
telefon/fax

………………………………………..
NIP

………………………………………..
Regon

………………………………………..
Adres e-mail

FORMULARZ OFERTOWY
Zakład Komunalny w Dębem Wielkim
ul. Zielona 3
05-311 Dębe Wielkie

Nawiązując do zapytania ofertowego na wynajem minikoparki wraz z obsługą
operatorską do świadczenia usług przy usuwaniu awarii na sieci oraz przyłączach
wodociągowych i kanalizacyjnych, jak również przy budowie w/w przyłączy oraz przy
pracach konserwacyjnych na sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na rzecz Zakładu
Komunalnego w Dębem Wielkim
1) oferuję/my wykonanie usługi, stosując niżej wymienione stawki:
- koszt roboczogodziny minikoparki wraz z obsługą operatorską netto ..................... zł
(słownie: ............................................................................................................................ zł),
- podatek VAT w kwocie ……………….. zł,
- koszt roboczogodziny minikoparki wraz z obsługą operatorską brutto ................... zł
(słownie: ..................................................………………………..………………………. zł).
2) oświadczam/y, że powyższe ceny zawierają wszystkie koszty jakie ponosi Zamawiający
w przypadku wyboru niniejszej oferty,
4) oświadczam/y, że posiadam/y niezbędną wiedzę i doświadczenie, potencjał ekonomiczny
oraz techniczny zdolny do wykonania zadania,
6) oświadczam/y, że posiadam/y uprawnienia niezbędne do wykonania zamówienia.

