Dębe Wielkie, dn. 09.12.2014 r.
Znak sprawy ZK-O.252.8.2014

ZAPYTANIE CENOWE
(Niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania o cenę w rozumieniu przepisów ustawy PZP)

I.

CHARAKTERYSTYKA ORAZ PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

1. Zamawiający:
Zakład Komunalny w Dębem Wielkim, ul. Zielona 3, 05-311 Dębe Wielkie
tel. (25) 749-70-01, fax. (25) 749-70-03,
www.zk.debewielkie.com, e-mail: zk.debewielkie@wp.pl
reprezentowany przez Dyrektora Zakładu Komunalnego w Dębem Wielkim - Grażynę Pechcin
zaprasza do złożenia ofert na: wynajem minikoparki wraz z obsługą operatorską do świadczenia
usług:
a. przy usuwaniu awarii na sieci wodociągowej i kanalizacyjnej,
b. przy usuwaniu awarii na przyłączach wodociągowych i kanalizacyjnych,
c. przy budowie przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych,
d. przy pracach konserwacyjnych na sieci wodociągowej i kanalizacyjnej
na rzecz Zakładu Komunalnego w Dębem Wielkim.
2. Przedmiot 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. Termin realizacji zamówienia:
Okres od 01.01.2015 roku do 31.12.2015 roku.

4. Kryterium oceny ofert
Spośród ofert nie odrzuconych Zamawiający wybierze ofertę, kierując się kryterium najniższej ceny.
5. Miejsce i termin złożenia oferty: oferty należy składać w formie pisemnej do dnia
23.12.2014 roku do godz. 16.00, do Zakładu Komunalnego w Dębem Wielkim, ul. Zielona 3, 05311 Dębe Wielkie. 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.
6. Warunki płatności: 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.
7. Wymagania związane z wykonaniem zamówienia:
7.1. Z wyłonionym wykonawcą zostanie zawarta pisemna umowa.
7.2. Ze strony Zamawiającego osobą upoważnioną do podpisania protokołu i odbioru
przedmiotu zamówienia jest Majster.
7.3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru
oferty nie podając przyczyny.
7.4. 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.
8. Osoba upoważniona do kontaktu z Wykonawcami: Starszy Referent ds. ochrony środowiska
– Joanna Wojnach, tel. (25) 749-70-01.
9. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w formie pisemnej na wskazanym
formularzu, w języku polskim. Do oferty należy dołączyć dokumenty potwierdzające posiadanie
uprawnień stosownych do wykonania przedmiotu zamówienia.
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