Projekt pn. „Byczyński Inkubator Przedsiębiorczości w Polanowicach” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007 – 2013

“Inwestujemy w Twoją przyszłość”

Załącznik nr 1
do zapytania ofertowego
Bk.XII.042.1.4.2014

Byczyna, dnia 04.11.2014r.

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Oficjalna nazwa i adres Zamawiającego :
Nazw :
Gmina Byczyna
Reprezentowana przez
Ryszarda Grünera – Burmistrza Byczyny
NIP :
751 175 01 02
Telefon :
77/ 413 41 50
Faks:
77/ 413 41 50 wew. 21

Imię i Nazwisko osoby upowaŜnionej przez
Zamawiającego do kontaktu :
Łukasz Goliński
budownictwo3@byczyna.pl
77 413 41 50 wew.27
Adres :
ul. Rynek 1
46 – 220 Byczyna
Adres internetowy :
www.bip.byczyna.pl
www.byczyna.pl

2. Podstawa regulująca zasady i tryb niniejszego zapytania :
 Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytań ofertowych w związku z wartością zamówienia
nie przekraczającego równowartości 30 000 euro (podstawa art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.).
 Zarządzenie Nr Or I 0151/183/09 Burmistrza Byczyny z dnia 31.12.2009 r. w sprawie
wprowadzenia regulaminu udzielania w Urzędzie Miejskim w Byczynie zamówień publicznych
na dostawy, usługi i roboty budowlane o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyraŜonej
w złotych równowartości kwoty 30 000 euro netto.
3. Przedmiot zamówienia :
I.
Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa oraz montaŜ wagi samochodowej
na potrzeby Byczyńskiego Inkubatora Przedsiębiorczości w Polanowicach z zachowaniem
wymaganych standardów bezpieczeństwa i jakości świadczonej usługi, zgodnymi
z obowiązującymi na terenie RP przepisami prawa.
4. Opis zamówienia :
I.
Zamówienie obejmuję :
a) Przygotowanie
podłoŜa
wagi
konstrukcja
posadowienia
wagi
będzie
się składała z płyt Ŝelbetonowych prefabrykowanych na podłoŜu z zagęszczonej mieszanki
Ŝwirowo – piaskowej ok 2-32 mm i grubości 40cm. Zagaszenie podłoŜa Is=0,95.
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b) MontaŜ fabrycznie nowej wagi wyprodukowanej nie wcześniej jak w 2013r.
o poniŜszych parametrach:
 Nośność wagi od 50.000 kg do 60.000 kg,
 Minimalne wymiary pomostu 18,00 x 3,00,
 Dokładność ok. 20 kg,
II.
W ofercie naleŜy uwzględnić równieŜ :
a) ZałoŜenia projektowe – wizja lokalna,
b) Pomost stalowy lub pomost betonowy,
c) Przetworniki tensometryczne z mocowaniami,
d) Ograniczniki ruchu pomostu,
e) Miernik wagowy,
f) Standardowe oprogramowanie do rejestracji waŜeń z licencją jednostkową,
g) Skrzynka łączeniowa z zabezpieczeniami przepięciowymi,
h) Dostawa, roboty budowlane i montaŜ pomostu wagi (z kosztami transportu i rozładunku),
i) MontaŜ przetworników tensometrycznych,
j) MontaŜ i podłączenie elektroniki wagowej,
k) Uruchomienie wagi,
l) Legalizacja,
m) Wielkogabarytowy wyświetlacz zewnętrzny LCD - cyfra min 5 cm.
III.
Dodatkowo Wykonawca zapewni :
a) Wykonanie przedmiotu zamówienia w sposób nieutrudniający wykonywanie innych
prac budowlanych na terenie Byczyńskiego Inkubatora Przedsiębiorczości w Polanowicach.
b) Przeszkolenie min. 2 osób z przeprowadzeniem egzaminu z wydaniem dla nich certyfikatu
potwierdzającego umiejętność obsługi wagi, oprogramowanie oraz bieŜącą konserwację.
c) Przekazanie dokumentacji techniczno – ruchowej wagi i instrukcję obsługi wagi w języku
polskim.
d) Przekazania wszelkich innych dokumentów umoŜliwiających wykorzystanie przedmiotu
umowy zgodnie z przeznaczeniem (certyfikaty, świadectwa zgodności, świadectwa jakości
i bezpieczeństwa, świadectwo legalizacji, licencję producenta na oprogramowanie).
e) W cenie oferty mają zostać skalkulowane koszty przeprowadzenia wymaganych instrukcją
przeglądów gwarancyjnych, przeprowadzanych w okresie udzielonej gwarancji
tak, aby Zamawiający nie musiał ponosić kosztów usługi serwisowej jednak nie mniej niŜ
trzech w ciągu okresu gwarancji – informacja o przeglądach gwarancyjnych złoŜona na
piśmie przez Wykonawcę zadania.
5. Gwarancja i rękojmia :
I.
Wykonawca udzieli 36 miesięcznej gwarancji i rękojmi na dostarczoną i zamontowaną wagę
oraz roboty budowlane. Wykonawca w ramach gwarancji – rękojmi:
a) Ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji rękojmi za wady fizyczne zmniejszające wartość
uŜytkową, techniczną i estetyczną wykonanych robót i dostarczonej wagi.
b) Powinien zapewnić serwis gwarancyjny i pogwarancyjny wykonywany przez autoryzowanego
przedstawiciela producenta, zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami, przy czym serwis
powinien dotrzeć do Zamawiającego w ciągu 48 godzin od chwili zgłoszenia.
c) Zobowiązuje się do wykonywania bezpłatnych napraw gwarancyjnych wadliwych części lub
wymiany uszkodzonych części na nowe – w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia.
d) W przypadku wystąpienia w okresie gwarancji dwukrotnej naprawy tej samej części, a wyrób
nadal wykazuje wady uniemoŜliwiające uŜytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Wykonawca
dostarczy nowy wyrób, wolny od wad.
II.
Okres gwarancji liczony jest od daty podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru
końcowego bez wad.
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III.

Naprawy gwarancyjne wykonywane powinny być w miejscu uŜytkowania przedmiotu
zamówienia chyba, Ŝe rodzaj uszkodzenia będzie wymagał napraw w siedzibie Wykonawcy.
Przewóz do i z miejsca napraw następuje na koszt i ryzyko Wykonawcy.
IV.
Wykonawca
przekaŜe
Zamawiającemu
kartę
gwarancyjną
uwzględniającą
w/w wymagania.
6. Istotne informacje :
a) Obecnie w miejscu gdzie będzie montowana waga samochodowa znajduje się nieutwardzony
plac – dokumentacja zdjęciowa.
b) Wykonawca we własnym zakresie ma zagospodarować powstałe odpady w wyniku realizacji
zadania – Zamawiający wskaŜe miejsce odwozu ziemi na odległość do 1.5 km od miejsca
inwestycji.
7. Informacja o sposobie porozumiewania się :
a) Zamawiający będzie porozumiewał się faksem na nr : 077/ 413 41 50 wew. 21. Drogą
elektroniczną na adres: budownictwo3@byczyna.pl. Wykonawca poza faksem i drogą
elektroniczną moŜe kontaktować się z Zamawiającym pisemnie, na adres: Urząd Miejski
w Byczynie, ul. Rynek 1, 46 – 220 Byczyna.
b) Zamawiający przyjmuje wszelkie pisma od poniedziałku do piątku w godz. od 7:30 do 15:00.
c) Wykonawca moŜe zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych
warunków zamówienia. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później
niŜ na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, Ŝe wniosek o wyjaśnienie
treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później
niŜ na 2 dni przed upływem terminu składania ofert. JeŜeli wniosek o wyjaśnienie treści
specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie terminu składania wniosku,
lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający moŜe udzielić wyjaśnień albo pozostawić
wniosek bez rozpoznania. PrzedłuŜenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu
składania wniosku o wyjaśnienie treści Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia.
d) Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający zamieści na stronie internetowej:
www.bip.byczyna.pl,www.byczyna.pl.
e) W szczególnie uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu składania ofert,
Zamawiający moŜe zmodyfikować treść SIWZ. Dokonana modyfikacja zostanie zamieszczona
na stronie internetowej.
f) W przypadku, gdy modyfikacja treści SIWZ powodować będzie konieczność wprowadzenia
zmian oferty, zamawiający przedłuŜy termin składania ofert.
8. Opis sposobu przygotowania oferty :
I.
Wymagana podstawowe :
a) KaŜdy Wykonawca moŜe złoŜyć tylko jedną ofertę.
b) Ofertę naleŜy przygotować ściśle wg wymagań określonych w niniejszym Szczegółowym
Opisie Przedmiotu Zamówienia. Oferta musi obejmować całość zamówienia i nie moŜe
modyfikować zakresu przedmiotu zamówienia określonego w Szczegółowym Opisie
Przedmiotu Zamówienia przez Zamawiającego, nie dopuszcza się składania oferty
wariantowej.
c) Oferta musi być podpisana przez osoby upowaŜnione do reprezentowania Wykonawcy.
d) UpowaŜnienie osób do podpisania oferty musi bezpośrednio wynikać z dokumentów
dołączonych do oferty lub przepisów prawa. Oznacza to Ŝe, jeŜeli upowaŜnienie takie nie
wynika wprost z dokumentów stwierdzających status prawny Wykonawcy lub przepisów
prawa, to do oferty naleŜy dołączyć oryginał lub poświadczoną notarialnie za zgodność z
oryginałem kopię stosownego pełnomocnictwa wystawionego przez
osoby do tego
upowaŜnione.
II.
Forma oferty :
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a) Oferta musi być sporządzona w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym
są składane w formie oryginału, odpisu, wypisu, wyciągu lub kopii z tłumaczeniem na język
polski.
b) Oferta moŜe być złoŜona w formie przewidzianej w zaproszeniu do składania ofert.
III.
Wykonawca składając ofertę, jest zobowiązany dołączyć do niej następujące dokumenty:
a) Wykaz wykonanych dostaw wag samochodowych z oprogramowaniem w okresie ostatnich
trzech lat przed dniem upublicznienia niniejszego zapytania ofertowego wraz z dokumentami
potwierdzającymi wykonanie w sposób naleŜyty np. referencje – wg załącznika nr 3.
b) W przypadku niedołączenia do oferty wymaganych dokumentów bądź jednego z nich oferta
zostanie odrzucona z przyczyn formalnych.
9. Sposób przegotowania oferty :
a) Oferta powinna być złoŜona w zamkniętej, nieprzezroczystej kopercie.
b) Na kopercie naleŜy umieścić nazwę oraz adres Zamawiającego, nazwę (firmę) i siedzibę
(adres) wykonawcy.
c) Koperta powinna być opisana w następujący sposób:
Nazwa (firma) Wykonawcy
Siedziba (adres) Wykonawcy
Gmina Byczyna
ul. Rynek 1
46 – 220 Byczyna
Zapytanie ofertowe Nr Bk.XII.042.1.4.2014
„Kompleksowa dostawa oraz montaŜ wagi samochodowej na potrzeby Byczyńskiego Inkubatora Przedsiębiorczości
w Polanowicach”
Nie otwierać przed 19.11.2014 godz. 10:00

10. Miejsce oraz termin składa ofert :
a) Ofertę naleŜy złoŜyć osobiście do dnia 19.11.2014r. do godziny 10:00 w Sekretariacie Urzędu
Miejskiego w Byczynie ul. Rynek 1, 46 – 220 Byczyna – nr pokoju 19, lub wysłać na adres:
Urząd Miejski w Byczynie, ul. Rynek 1, 46 – 220 Byczyna.
b) O zachowaniu terminu złoŜenia oferty decyduje data wpływu oferty do Urzędu Miejskiego
w Byczynie ul. Rynek 1, 46 – 220 Byczyna.
11. Opis sposobu obliczania ceny :
a) Wykonawca określa cenę oferty brutto za prawidłowe wykonane całości zamówienia zgodnie
z Szczegółowym Opisem Przedmiotu Zamówienia.
b) Wykonawca podaje cenę oferty liczbowo i słownie z dokładnością do 2 miejsc po przecinku.
c) Oferowana cena musi zawierać wszystkie niezbędne koszty do zrealizowania zamówienia
wynikające wprost z dokumentacji przetargowej.
d) Cena oferty musi zawierać wszystkie elementy określone w Szczegółowym Opisie Przedmiotu
Zamówienia i załącznikach.
e) Cena musi zawierać stosowny podatek VAT. Podatek od towarów i usług naliczany zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa.
f) Cena oferty musi gwarantować pełne wykonanie zakresu rzeczowego objętego przedmiotem
zamówienia.
g) Ostateczną cenę oferty obejmującą całość przedmiotu zamówienia stanowi suma wartości
składników zamówienia wykazana w formularzu oferty określona jako Wartość ogółem/brutto/.
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12. Opis kryteriów wyboru oferty najkorzystniejszej :
a) Jedynym kryterium oceny ofert jest cena.
Cena oferty – 100 %
Przy ocenie kryterium ceny Zamawiający będzie posługiwał się następującym wzorem:
Cena minimalna
K = ---------------------------------------------- x 100 pkt.
Cena badana
K – liczba punktów przyznana ofercie badanej za spełnienie kryterium Wykonawcy zostaną przyznane punkty w skali od 0 do 100
z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta Wykonawcy, który zaoferował najniŜszą
cenę.
13. Termin wykonania zadania :
a) Przewidywany czas wykonania całości zamówienia – do 29 grudnia 2014 roku.
14. UniewaŜnienie postępowania :
I.
Zamawiający zastrzega sobie prawo uniewaŜnienia postępowania w przypadku gdy :
a) Nie złoŜono Ŝadnej oferty.
b) Cena oferty z najniŜszą ceną przewyŜsza kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć
na sfinansowanie zamówienia.
c) Wystąpiła okoliczność powodująca, Ŝe prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia
nie leŜy w interesie Zamawiającego.
d) Z innych przyczyn.

U W A G A !!!
Szczegółowe rozpoznanie tematu w zakresie przygotowania oferty leŜy po stronie W+ykonawców,
którzy w ofercie wini przewidzieć i skalkulować wszystkie koszty związane z dostawą i montaŜem wagi
w tym m.in. transport. Wykonawca przed złoŜeniem oferty winien dokonać lustracji terenu w celu
uzyskania jakichkolwiek dodatkowych informacji koniecznych i przydatnych do oceny i wyceny prac,
gdyŜ wyklucza się moŜliwość roszczeń wykonawcy z tytułu pominięcia elementów prac niezbędnych
do wykonania umowy oraz błędnego skalkulowania ceny.
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