Kowalewo Pomorskie, dnia 23.08.2016 r.
CRiS.271.3.2016

ZAPYTANIE OFERTOWE
ZAMAWIAJĄCY:
Gmina Kowalewo Pomorskie
Plac Wolności 1
87-410 Kowalewo Pomorskie
tel. 56 684 10 24/ fax 56 684 10 71
e-mail: um.kowalewo@wp.pl
na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z
2015 r. poz. 2164 z późn. zm.)
zaprasza do składania ofert cenowych na zamówienie:
Najem dwóch automatów do sprzedaży słodyczy i zimnych napojów „delc Perspective &
Business” oraz wynajem powierzchni w budynku Centrum Rekreacji i Sportu – Pływalnia w
Kowalewie Pomorskim ul. Jana Pawła II 2a pod jeden automat do sprzedaży gorących napojów
wraz z uzupełnianiem artykułów spożywczych zawartych w automatach
I. Przedmiot zamówienia:
Najem dwóch automatów do sprzedaży słodyczy i zimnych napojów, zlokalizowanych w budynku
Centrum Rekreacji i Sportu – Pływalnia w Kowalewie Pomorskim ul. Jana Pawła II 2a oraz wynajem
powierzchni w budynku Centrum Rekreacji i Sportu - Pływalnia w Kowalewie Pomorskim ul. Jana
Pawła II 2a, pod jeden automat do sprzedaży gorących napojów wraz z uzupełnianiem artykułów
spożywczych zawartych w automatach.
II. Opis przedmiotu zamówienia:
1. Najem dwóch automatów do sprzedaży słodyczy i zimnych napojów, zlokalizowanych w budynku
Centrum Rekreacji i Sportu – Pływalnia w Kowalewie Pomorskim ul. Jana Pawła II 2a oraz wynajem
powierzchni w budynku Centrum Rekreacji i Sportu - Pływalnia w Kowalewie Pomorskim ul. Jana
Pawła II 2a, pod jeden automat do sprzedaży gorących napojów.
2. Przedmiotem zamówienia jest również bieżące uzupełnianie artykułów spożywczych
zamieszczonych w automatach.
3. Właścicielem dwóch automatów do sprzedaży słodyczy i zimnych napojów jest Zamawiający.
4. Wielkość wynajmowanej powierzchni pod automat do sprzedaży gorących napojów to ok. 1,5 m².
III. Termin realizacji zamówienia: od 1.09.2016 r. do 31.08.2017 r.
IV. Termin związania ofertą: 30 dni, licząc od dnia upływu terminu składania ofert.
V. Opis sposobu przygotowania ofert:
1. Oferta powinna być złożona w formie pisemnej.
2. Każdy uczestnik postępowania może złożyć w prowadzonym postępowaniu tylko jedną ofertę.
3. Zaoferowana cena powinna uwzględniać wszystkie koszty.
4. Wszystkie załączniki do oferty muszą być również podpisane przez oferenta lub osoby
upoważnione.
5. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.
6. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
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VI. Cena ofertowa i sposób jej podania:
Cenę ofertową wyrażoną w złotych polskich z wyodrębnieniem podatku VAT, obejmującą wszystkie
koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez
Zamawiającego.
VII. Kryteria oceny ofert:
Kryterium wyboru stanowić będzie oferowana przez firmy najwyższa cena miesięczna czynszu za
najem dwóch automatów do sprzedaży słodyczy i zimnych napojów „delc Perspective & Business”
oraz za wynajem powierzchni pod jeden automat do sprzedaży gorących napojów.
VIII. Termin i miejsce składania ofert:
Oferty należy składać w terminie do 30.08.2016 r. do godz. 10:00, w zamkniętych kopertach
oznaczonych:„Oferta na najem dwóch automatów do sprzedaży słodyczy i zimnych napojów „delc
Perspective & Business” oraz wynajem powierzchni w budynku Centrum Rekreacji i Sportu –
Pływalnia w Kowalewie Pomorskim ul. Jana Pawła II 2a pod jeden automat do sprzedaży gorących
napojów wraz z uzupełnianiem artykułów spożywczych zawartych w automatach” w sekretariacie
Urzędu Miejskiego w Kowalewie Pomorskim, Plac Wolności 1, biuro nr 2.
IX. Wybór najkorzystniejszej oferty oraz informacje o formalnościach, jakie powinny zostać
dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego:
1.
Wynik
postępowania
zostanie
ogłoszony
na
stronie
internetowej:
www.kowalewopomorskie.ornet.pl
2. Niezależnie od publikacji ww. informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz o zawarciu
umowy uczestnicy postępowania zostaną zawiadomieni pisemnie, w terminie 7 dni od dnia składania
ofert.
3. Umowa w sprawie realizacji zamówienia zostanie zawarta z uwzględnieniem postanowień
wynikających z treści niniejszego zapytania ofertowego oraz danych zawartych w ofercie.
X. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania na każdym
etapie jego trwania, bez podawania przyczyny.
XI. Kontakt w sprawie szczegółów dotyczących zapytania ofertowego:
Agnieszka Szczepanowska - pracownik Referatu Centrum Rekreacji i Sportu Urzędu Miejskiego w
Kowalewie Pomorskim
tel. 56 637 09 80, 501 076 137, e-mail: um.kowalewo@wp.pl
Załączniki:
1. Formularz ofertowy.
2. Projekt umowy.

Z up. Burmistrza
/-/ mgr Ewa Bąk
Sekretarz Gminy
Z uwagi na to, że wartość zamówienia nie przekracza kwoty 30.000 euro w niniejszym zapytaniu ofertowym nie będą
stosowane przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z późn.
zm.). Postępowanie jest prowadzone w trybie zapytania ofertowego,
zgodnie z Zarządzeniem Nr 44/2014 Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie z dnia 16.04.2014 r. w sprawie wprowadzenia
zasad udzielania zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotówkach równowartości kwoty 30 000 euro
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Załącznik nr 1

CRiS.271.3.2016
WZÓR OFERTY
1) Ja/My niżej podpisani:...........................................................................................................................
z siedzibą w.................................................................................................................................................
tel………………………………………….
NIP ………………………………………...
składamy niniejszą ofertę na: najem dwóch automatów do sprzedaży słodyczy i zimnych napojów
„delc Perspective & Business” oraz wynajem powierzchni w budynku Centrum Rekreacji i
Sportu – Pływalnia w Kowalewie Pomorskim ul. Jana Pawła II 2a pod jeden automat do
sprzedaży gorących napojów wraz z uzupełnianiem artykułów spożywczych zawartych w
automatach

Cena netto za miesiąc
najmu

VAT

Cena brutto za miesiąc
najmu

Automat do sprzedaży
słodyczy i zimnych napojów
„delc Perspective &
Business”
Automat do sprzedaży
słodyczy i zimnych napojów
„delc Perspective &
Business”
Powierzchnia pod
ustawienie jednego
automatu do sprzedaży
gorących napojów
Razem
2) Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z projektem umowy, akceptujemy go w całości i w przypadku
wyboru naszej oferty podpiszemy ją na warunkach określonych w projekcie.
3) Oświadczamy, że do wykonania określonych czynności posiadamy niezbędne uprawnienia, wiedzę
i doświadczenie, potencjał ekonomiczny i techniczny oraz znajdujemy się w sytuacji finansowej
zapewniającej wykonanie zamówienia.

………………………………………
miejscowość i data

………………………………………
pieczęć i podpis Oferenta
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Załącznik nr 2

- projekt Umowa nr CRiS.271.3.2016
zawarta w dniu ..........................
pomiędzy Gminą Kowalewo Pomorskie reprezentowaną przez Burmistrza Miasta
Kowalewo Pomorskie - Andrzeja Grabowskiego, zwaną dalej „Wynajmującym”, NIP:
5030022196
a................................................................................................................................................ ....
..............................................................................................................................................,
reprezentowaną przez ................................................, zwanym dalej „Najemcą”, NIP:
…................................
§1
1. Przedmiotem umowy jest:
a) najem dwóch automatów do sprzedaży słodyczy i zimnych napojów „delc Perspective &
Business” zlokalizowanych w budynku Centrum Rekreacji i Sportu-Pływalnia w Kowalewie
Pomorskim, ul. Jana Pawła II 2a;
b) najem powierzchni Centrum Rekreacji i Sportu-Pływalnia w Kowalewie Pomorskim, ul.
Jana Pawła II 2a, pod ustawienie jednego automatu do sprzedaży gorących napojów;
c) bieżące uzupełnianie artykułów spożywczych zawartych w automatach.
2. Najemca, oświadcza, że stan przedmiotu umowy jest mu znany i nie wnosi zastrzeżeń.
3. Najemca zobowiązuje się wykorzystywać przedmiot umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem, na prowadzenie działalności usługowej.
4. Instalacji automatu do sprzedaży gorących napojów dokona Najemca własnymi staraniami
i na własny koszt w terminie 7 dni od dnia przekazania przedmiotu umowy protokołem
zdawczo-odbiorczym.
5. Właścicielem dwóch automatów do sprzedaży słodyczy i zimnych napojów jest
Wynajmujący.
6. Wielkość wynajmowanej powierzchni pod automat do sprzedaży gorących napojów to ok.
1,5 m².
§2
1. Wynajmujący zobowiązuje się do:
a) udostępnienia Najemcy przedmiotu najmu, o którym mowa § 1 ust. 1 pkt a,b z dostępem
do gniazdek elektrycznych oraz pokrycia kosztów zużycia energii elektrycznej,
b) udostępnienia Najemcy automatów w celu uzupełnienia produktów oraz konserwacji
automatów w godzinach funkcjonowania Pływalni,
c) informowania Najemcy w miarę możliwości, o nieprawidłowościach w pracy działania
automatu.
2. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności wobec osób trzecich za nieprawidłowe
wykonywanie usług przez Najemcę oraz za szkody spowodowane przez Najemcę.
3. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za jakość świadczonych usług przez Najemcę.
4. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności wobec Najemcy za szkody powstałe
w szczególności w wyniku awarii instalacji elektrycznej, szkody spowodowane działaniem
Najemcy lub osób trzecich.
§3
1. Najemca zobowiązuje się do:
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a) bieżącego, w miarę możliwości technicznych, usuwania wszystkich awarii automatów,
b) regularnego opłacania czynszu,
c) pokrycia szkód powstałych w skutek nieprawidłowej pracy automatu,
d) używania przedmiotu umowy zgodnie z wymogami technicznymi w tym zakresie, w
sposób zabezpieczający jego uszkodzenia lub dewastacji, przestrzegając zasady prawidłowej
eksploatacji,
e) przestrzegania przepisów p.poż., bhp, ochrony mienia,
f) dbałości o estetykę.
2. Najemca nie ma prawa cedowania przedmiotu umowy na osoby trzecie.
3. W razie awarii wywołującej szkodę lub grożącej bezpośrednio powstaniem szkody,
Najemca jest zobowiązany do natychmiastowego udostępnienia wynajmowanego przedmiotu
umowy w celu usunięcia awarii.
§4
1. Z tytułu najmu Najemca będzie płacił z góry do 15- tego każdego miesiąca
Wynajmującemu czynsz w wysokości …........zł brutto ( ….........................zł 00/100).
2. Za miesiąc wrzesień i październik płatne do 15 października 2016 r.
§5
Umowę zawiera się na okres od 1 września 2016 r. do 31 sierpnia 2017 r.
§6
1. Umowa może być rozwiązana za zgodą stron w każdym czasie.
2. Każdej ze stron przysługuje prawo rozwiązania niniejszej umowy z zachowaniem
1 - miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.
§7
1. W przypadku naruszenia przez Najemcę postanowień niniejszej umowy, a w szczególności:
a) zalegania z zapłatą należności określonych w § 4 za okres co najmniej 2 miesięcy,
b) zaprzestania prowadzenia działalności wynikającej z przedmiotu najmu,
Wynajmujący może rozwiązać umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia.
§8
1. Wszelkie zmiany postanowień niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem
nieważności.
2. W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
3. Spory mogące wyniknąć z warunków niniejszej umowy rozstrzygać będzie sąd właściwy
ze względu na siedzibę Wynajmującego.
4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
stron.
Wynajmujący:

Najemca:

…...................................................

…..................................................
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