Gniewoszów,

2l grudnia

2016

r.

Gmina Gniewoszów
ul. Lu belska 16, 26-9Ż0 Gniewoszów
faks:48 6Ż15046, gmina@gniewoszow.pl

ZAPYTANIE OFERTOWE

w

związku

z

aft.4 ust.8 ustawy

(Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 )

i

z

dnia Ż9 stycznia 2004

r.

Prawo zarnówień publicznych

na podstawie Zarządzenia Wójta Gminy Gniewoszów nr Ż3/Ż014 z

29.05.2014 r. Zwracalny się z zapytaniem ofeftowym o cenę dostaw/ usług lrobót budowlanyclr -

l.
2.

Zalnawia-iący :Gmina Gniewoszów

Przedmiot zamówienia

:

Obsługa konserwacyjno - naprawcza urządzeń elektroenergetycznych w obiektach
administrowanych przez Gminę Gniewoszów.

3.
4.

Termin realizacji zamówienia:zakończenie do

3l.lŻ.20l7

n

Cena jest jedynym kryterium oceny ofert .Ceny jedrrostkowe na podstawie których obliczono cepę
ofefty nie podlegają zmianie po podpisaniu umowy.

5. lstotne warunki zamówienia :na obsługę konserwacyjno - naprawczą

urządzeń

elektroenergetycznych w obiektach administrowanych przez Gminę Gniewoszów.

obsłudze będą podlegały następujące obiekty i urządzenia:
1

.
.
.
.
.
.
.
.

budynek Urzędu Gminy ul. Lubelska 16,26-920 Gniewoszów;
budynek Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Gniewoszowie, ul. M. Konopnickiej l8;

budynek Publicznej Szkoły Podstawowej w Wysokim Kole;
stacje wodociągowe w Zdunkowie, Gniewoszowie i oleksowie;

oczyszczalnia ścieków w Oleksowie;
przepolnpownie ścieków w oleksowie i Regowie Starym;
rernizy O.S.P. W Gniewoszowie, Wysokim Kole i Sarnowie;
inne budynki/obiekty komunalne.
2.

.
.
.

.Budynki zarządzane przezUrząd Gminy Gniewoszów:

oświetlenieuliczne

oprawy świetlne zŻarowkani ok. 650 szt.
Zegary ustawiarria oświetlenia ulicznego ok. 35 szt.

celly materiałów takich jak: zegaty, oprawy oświetlenia ulicznego, wysięgniki, żarowki przy
montazu nowyclr opraw oraz waftości robót, które nie wymagają natyclrmiastowej naprawy ustalane
będą indywidualnie przed kaŻdym zleceniem.

.

cel]y materiałów

i

urządzeń potrzebnych do wykonania natychmiastowej naprawy czy usunięcia

awarii lnuszą być zaakceptowane ustrrie przez zlecającego przed usunięciem awarii.

.

Zatnawiający infbnnuje, ze wymianę spalonyclr zarówek oświetlenia ulicznego będzie zgłaszał

Wykonawcy w chwili gdy zostanie uszkodzonych na terenie gminy co najmniej 5 szt. Wymiana
spalonyclr zarówek musi nastąpió w ciągu 48 godz. od momentu zgłoszenia telefoniczrrego.
Natomiast usunięcie innych awarii instalacji i urządzeń musi byó wykonane w ciągu 24 godz.

. o

wyborze Wykonawcy na świadczenieusługi zadecyduje surna cen poszczególrrych pozycji z

fonnularza ofeftowego, natomiast rozliczenia

z

Wykonawcą będą

się odbywać wg

cen

jednostkowych z fonnularza ofeftowego pomnozonych przez rzeczywiście wykonany zakres usłrrgi'

.

Zapytanie ofertowe będzie unieważnione, jeŻeli oferta

z

najniższą ceną przewyższy kwotę, którą

zanawiający zamierzaprzenlaczyć na sfilransowania zamówienia, w takim przypadku zanrawiający
dopuszcza negocjacje ceny.

.

Zatnawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia, bądŹ uniewaznienia zapytania ofertowego bez
podania pfzyczyny
sporządzania

6.

n

w

in iej szeg

przypadku zaistnienia okoliczności nieznanycl"l Zanawiającemu

w

dniu

o zapytania ofeftowego'

Sposób przygotowania oferty

.

ofertę sporządzić naleŻy nazałączonym druku ,,OFERTA'' (zał. nr

1

i2).

ofertę sporządzić naleŻy w języku polskim, w formie pisemnej' na maszynie, komputerze. Oferta winna
być podpisana przez osobę upowaŻnioną do reprezentowania Wykonawcy i umieszczona w zarnkniętej
kopercie. Na kopercie należy umieścićnapis ,,Zapytanie ofeftowe na na obsługę konserwacyjno -

naprawczą urządzeń elektroenergeĘcznych

w

obiektach administrowanych

przez

Gminę

Gniewoszów.

ofertę naleŻy złożycosobiście u zanawiającego' pok nr 1l, przesłaó pocztą tradycyjną, elektroniczllą
lub kurierem.

1.

Miejsce i tennin złoŻenia oferty.
ofeftę złożyćnaleŻy do dnia 30 grudnia Ż016 r., do godz. 12:00, ofeńa w ww. dacie musi znaleźćsię
u zamawiającego .Oferty zlożone po terminie nie będą rozpatrywane.

osoba do kontaktu:Krzysztof Szafranek,e-mail:grnilta({)gllicrvclszt'lw.pl

, faks 48

6Ż 15 046,

tel.48 6215 003 w.21
( podpis)

zilł. nr ]
pieczątka oferenta

Gmina Gniewoszów
ul.Lubelska 16
26-920 Gniewoszów

OFERTA
odpowiadając na skierowane do nas zapytanie ofertowe dotyczące zamówienia realizowanego na
podstawie art.4 ust.8 ustawy

zdnia29 stycnlia2004 r' Prawo zamówieti Publicznych (Dz. U. zŻ0l5

r. poz.

Ż164 ) i na podstawie Zrządzenia Wójta Gminy Gniewoszów nr 2312014 z29.05.2014 r., a dotyczącego:

obsługi konserwacyjno - naprawczej urządzeń elektroenergetycznych w obiektach
administrowanych przez Gminę Gniewoszów.
(wpisać przedmiot zamówienia

)

składamy ofertę następującej treści:
l

.

oferujemy świadczenie zamówienia w ternrinie do 31.12.2017 n za łączl"tą cenę netto... .'........'.zł.
plus obowiązujący podatek VAT '......%
.'.'.''.''.'...'zł.
Cena
Słownie:

brutto

zł.

zgodnie z zestawieniem zawierającym ceny jednostkowe i przewidywany roczny zakres robót
stanow ącyln załączllik do oferty.
i

Ż. Przyjmujemy do realizacji postawione przez zalnawiającego' w zapytaniu ofeftowym' warunki
3. oświadczarny, że spełniamy wszystkie kryteria zatnieszczone w Zapytatriu ofertowym

podpis osoby upowaznionej

zał. nr 2

Załącznik cenowy do ofeny na obsługę konserwacyjno - naprawczą urządzeń elektroenergetycznych w
obiektach administrowanych przez Gminę Gniewoszów z zestawieniem zawierającym ceny jednostkowe
i przewidywany roczny zakres robót .
zakres usługi

netto

przewidywane
wykonanie
roczne [szt.]

przewidywany
koszt roczny netto
(kol.2*kol.3)

2

t

4

cena

jednostkowa

Wymiana zarówki oświetlenia ulicznego (cena Żarówki
robocizny ze sprzętem) - l szt.

i

70

wymiana uszkodzonej oprawy na sodową lub LED na
istniejącym wysięgniku (cena robocizny Ze sprzętem) - l

20

szt.

Ustawienie zegara oświetlenia ulicznego (cena robocizny
70

ze sprzętem)

Wymiana Ze4ara oświetlenia ulicznego (cena robocizl'.y
sprzętem)

_

l

Ze

l0

szt.

Wymiana baterii zegara (cena baterii i robocizny ze
sprzętem)

-

l

l0

szt.

MontaŻ nowej oprawy oświetlenia ulicznego z
wysięgnikieIn (cena robocizny ze sprzętem) -

l sŹ.

Wymiana TUZ-a(cenaTUZ-a i robocizny ze sprzętem)
s^.

IO

-

l
4

Wymiana bezpiecznika (cena bezpiecznika i robocizny ze
sprzętem) - l sŹ.

l0

Czy szczenie opraq mycie kloszy i odbłyśnikóąwyniana
kloszy (cena robocizny ze sprzętem) - l szt.

20

wymiana stycznika (cena stycznika i robocizny ze
sprzętem) _ 1 sń.

załączenie bezpiecznika_

l0

l

szt.

l0

wymiana dławika (cena dławika i robocizny ze sprzętem)

-

l0

I szt.

wymiana wyłącznika zInierzchowego (cena wyłącznika i
robocizny ze sprzętem| l szt.

5

obsługa festynu gminnego

l

Ce na j edn ej roboczogodziny

pny konserwacj i urządzen

elektroenergetycznych oraz usuwaniu awarii w budynkach
i na urządzeniach (cena robocizny i sprzętu) - l r _ g

50
razem netto:
Vat:

razem brutto:

podpis osoby upowaznionej

