Kowalewo Pomorskie, 23.10.2014 r.
GKiM.271.16.2014
Gmina Kowalewo Pomorskie
Plac Wolności 1
87-410 Kowalewo Pomorskie
(56) 684 10 24, fax (56) 684 10 71

ZAPYTANIE OFERTOWE
1. Przedmiot zamówienia: wykonanie dekoracji świątecznej na terenie miasta Kowalewo Pomorskie.
2. Termin wykonania zamówienia:
2.1. Określa się czas trwania umowy do 17.01.2015 r., z zastrzeżeniem następujących terminów:
– wykonanie części dekoracji, o której mowa w pkt 3.1. – do dnia 05.12.2014 r.
– wykonanie części dekoracji, o której mowa w pkt 3.2. – do dnia 14.12.2014 r.
– usuwanie ewentualnych awarii w okresie od 06.12.2014 r. do dnia 16.01.2015 r.
– demontaż całości dekoracji w dniu 17.01.2015 r. z wyjątkiem dekoracji na budynkach Urzędu,
które należy zdemontować w dniu 07.01.2015 r.
3. Opis przedmiotu zamówienia: wykonanie dekoracji świątecznej na terenie miasta Kowalewo
Pomorskie.
3.1. Wykonanie do dnia 05.12.2014 r. dekoracji (montaż dekoracji, wykonanie obwodów
zasilających):
a) na skwerze na Pl. 700-lecia dekoracja trzech jodeł, dwóch świerków i lipy, wykorzystując
50 kpl choinkowych o świetle białym,
b) na skwerze na Pl. 700-lecia montaż i ustawienie:
– elementu oświetlenia dekoracyjnego - Stożek Książęcy 3D – 1 szt.
– elementów dekoracji przestrzennej w formie fontanny – 3szt.
c) na wieży ciśnień przy pomocy 2 kręgów utworzonych z taśmy ledowej ze sterowaniem
o świetle kolorowym,
d) na budynkach Urzędu Miejskiego przy pomocy gotowego elementu dekoracyjnego oraz 5 kpl
choinkowych o świetle kolorowym (3 kpl - główny budynek urzędu, 2 kpl - pawilon sportowy),
e) na Pl. Wolności wzdłuż przejścia dla pieszych przy użyciu girlandy.
3.2. Wykonanie do dnia 14.12.2014 r. dekoracji (montaż dekoracji, wykonanie obwodów
zasilających):
a) w parku przy Pl. Wolności przy użyciu 130 kpl choinkowych i 100 mb węży świetlnych oraz
elementu liniowego,
b) na sośnie naprzeciwko poczty przy Pl. 700-lecia, za pomocą 40 kpl choinkowych,
c) 19 głogów na ul. Batalionów Chłopskich przy użyciu 95 kpl choinkowych, tj. po 5 kpl na każde
drzewo,
d) 13 głogów na ul. Św. Mikołaja przy użyciu 65 kpl choinkowych, tj. po 5 kpl na każde drzewo.
3.3. Sprawdzenie, usunięcie usterek oraz skompletowanie używanego materiału oświetleniowego
przekazanego przez Zamawiającego, tj.:
a) węży świetlnych o łącznej długości 90 mb,
b) 240 kompletów choinkowych,
c) girlandy świetlnej.
3.4. Zakup i uzbrojenie 180 kompletów choinkowych o świetle białym.
3.5. Usuwanie ewentualnych awarii w okresie od 06.12.2014 r. do dnia 16.01.2015 r.
3.6. Demontaż całości dekoracji w dniu 17.01.2015 r. z wyjątkiem dekoracji na budynkach Urzędu,
które należy zdemontować w dniu 07.01.2015 r.
4. Opis warunków udziału w postępowaniu.
4.1. Zamawiający nie stawia szczegółowych warunków w tym zakresie.
5. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia
spełnienia warunków udziału w postępowaniu:
1) formularz ofertowy (wg zał. nr 1).

-26. Wymagania dotyczące wadium:
6.1. Informacja na temat wadium: 200,00 zł (słownie: dwieście złotych 00/100 gr).
6.2. Wykonawca wnosi wadium w wysokości 200,00 zł w pieniądzu na rachunek Zamawiającego nr 58
9496 0008 0000 1720 2000 0052 w Banku Spółdzielczym Kowalewo Pomorskie.
7. Termin związania ofertą: 30 dni od upływu terminu składania ofert.
8. Opis sposobu przygotowania ofert.
8.1. Każdy Wykonawca może złożyć w prowadzonym postępowaniu tylko jedną ofertę.
8.2. Oferta musi być sporządzona czytelnie w języku polskim oraz podpisana przez osobę uprawnioną
do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych Wykonawcy. W przypadku
podpisania oferty przez inną osobę wymagane jest dołączenie do oferty stosownego pełnomocnictwa.
8.3. Wszystkie załączniki do oferty muszą być również podpisane przez oferenta lub osoby
upoważnione.
8.4. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.
9. Opis sposobu obliczenia ceny:
9.1. Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania i musi być podana w PLN cyfrowo i słownie,
z wyodrębnieniem podatku VAT – jeżeli występuje.
9.2. Cena może być tylko jedna i nie ulega zmianie przez cały okres trwania umowy.
9.3. Ceny jednostkowe brutto określone przez Wykonawcę zostaną ustalone na okres ważności umowy
i nie będą podlegały zmianie.
5. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
4.1. Zamawiający uzna ofertę za spełniającą wymagania i przyjmie do szczegółowego rozpatrzenia,
jeżeli została złożona w określonym przez zamawiającego terminie.
4.2. Ofertę należy sporządzić według wzoru „formularz ofertowy”, stanowiący załącznik nr 1
do niniejszego zapytania.
4.3. O wyborze najkorzystniejszej oferty decydować będzie:
Nazwa kryterium

Waga

Cena

100

4.4. Oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną liczbę punktów. Pozostałym oferentom,
wypełniającym wymagania kryterialne, zostanie przypisana proporcjonalnie mniejsza liczba punktów.
Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty.
Zastosowane wzory do obliczenia punktowego: a / b * 100
a - cena oferty najtańszej
b - cena oferty badanej
4.5. Wynik - realizacja zamówienia zostanie powierzona wykonawcy, którego oferta jest
najkorzystniejsza, tj. uzyska najwyższą ilość punktów.
6. Termin składania ofert:
Oferty należy składać do dnia 31.10.2014 r. do godz. 10:00 w sekretariacie Urzędu Miejskiego
w Kowalewie Pom., Plac Wolności 1 w zamkniętych kopertach oznaczonych „Oferta – wykonanie
dekoracji świątecznej na terenie miasta Kowalewo Pom.”.
12. Wybór najkorzystniejszej oferty oraz informacje o formalnościach, jakie powinny zostać
dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
12.1.
Wynik
postępowania
zostanie
ogłoszony
zgodnie
na
stronie
internetowej:
www.kowalewopomorskie.ornet.pl
12.2. Niezależnie od publikacji ww. informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz o zawarciu
umowy uczestniczący w postępowaniu wykonawcy zostaną zawiadomieni pisemnie.

-312.3. Umowa w sprawie realizacji zamówienia zostanie zawarta z uwzględnieniem postanowień
wynikających z treści niniejszego zapytania ofertowego oraz danych zawartych w ofercie.
12.4. Postanowienia umowy zawarto w projekcie umowy, który stanowi załącznik nr 2.

Załączniki:
1. Formularz ofertowy.
2. Projekt umowy.
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 (tj. Dz. U.
z 2013 r., poz. 907 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.

Z up. Burmistrza
/-/
mgr inż. Ilona Rybicka
Doradca-Pełnomocnik Burmistrza
J.Jesionkowska

Załącznik nr 1

GKiM.271.16.2014

OFERTA
1) Ja/My niżej podpisani:
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
z siedzibą w ...............................................................................................................................................
składamy niniejszą ofertę na wykonanie dekoracji świątecznej na terenie miasta Kowalewo
Pomorskie zgodnie z projektem umowy.

WARTOŚĆ NETTO ZAMÓWIENIA
(bez podatku VAT)
- cyfrowo
- słownie

............................................. zł netto
...................................................................................................
...................................................................................................

% PODATKU VAT
- kwota podatku

.................................... %
.......................................................... zł

WARTOŚĆ BRUTTO ZAMÓWIENIA
(z podatkiem VAT)
- cyfrowo
- słownie

............................................. zł brutto
...................................................................................................
...................................................................................................

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 prac i czynności posiadamy niezbędne uprawnienia,
wiedzę i doświadczenie, potencjał ekonomiczny i techniczny oraz znajduje się w sytuacji finansowej
zapewniającej wykonanie zamówienia.

...............................................
miejscowość i data

......................................................
pieczęć i podpis Wykonawcy

Załącznik nr 2

- projekt Umowa nr GKiM.271.16.2014
zawarta w dniu ..............
pomiędzy Gminą Kowalewo Pom. reprezentowaną przez Burmistrza Miasta Kowalewo Pom. Andrzeja Grabowskiego, zwaną dalej „Zamawiającym”, NIP: 5030022196
a ................................................................................................................................................ .................
.................................................................................................................................,reprezentowaną
przez ................................................, zwanym dalej „Wykonawcą”, NIP: …................................
§1
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania dekorację świąteczną na terenie miasta
Kowalewo Pomorskie:
– na Pl. 700-lecia,
– na sośnie naprzeciwko poczty,
– na Pl. Wolności wzdłuż przejścia dla pieszych,
– w parku przy Pl. Wolności,
– na wieży ciśnień na Górze Zamkowej,
– na głogach przy ul. Batalionów Chłopskich,
– na głogach przy ul. Św. Mikołaja,
– na budynkach Urzędu Miejskiego,
z materiałów zakupionych przez Wykonawcę oraz powierzonych przez Zamawiającego materiałów
oświetleniowych.
2. Wykonawca zabezpiecza we własnym zakresie przewody zasilające, zabezpieczenia oraz puszki
rozgałęziające, niezbędne do wykonania zamówienia.
§2
Szczegółowy zakres prac obejmuje:
1. Sprawdzenie, usunięcie usterek oraz skompletowanie używanego materiału oświetleniowego:
a) węży świetlnych o łącznej długości 90 mb,
b) 240 kompletów choinkowych,
c) girlandy świetlnej.
2. Zakup i uzbrojenie 180 kompletów choinkowych o świetle białym.
3. Wykonanie do dnia 05.12.2014 r. dekoracji (montaż dekoracji, wykonanie obwodów
zasilających):
a) na skwerze na Pl. 700-lecia dekoracja trzech jodeł, dwóch świerków i lipy, wykorzystując
50 kpl choinkowych o świetle białym,
b) na skwerze na Pl. 700-lecia montaż i ustawienie:
- elementu oświetlenia dekoracyjnego - Stożek Książęcy 3D – 1 szt.
- elementów dekoracji przestrzennej w formie fontanny – 3szt.
c) na wieży ciśnień przy pomocy 2 kręgów utworzonych z taśmy ledowej ze sterowaniem
o świetle kolorowym,
d) na budynkach Urzędu Miejskiego przy pomocy gotowego elementu dekoracyjnego oraz 5
kpl choinkowych o świetle kolorowym (3 kpl - główny budynek urzędu, 2 kpl - pawilon
sportowy),
e) na Pl. Wolności wzdłuż przejścia dla pieszych przy użyciu girlandy.
4. Wykonanie do dnia 14.12.2014 r. dekoracji (montaż dekoracji, wykonanie obwodów
zasilających):
a) w parku przy Pl. Wolności przy użyciu 130 kpl choinkowych i 100 mb węży świetlnych
oraz elementu liniowego,
b) na sośnie naprzeciwko poczty przy Pl. 700-lecia, za pomocą 40 kpl choinkowych,
c) 19 głogów na ul. Batalionów Chłopskich przy użyciu 95 kpl choinkowych, tj. po 5 kpl na
każde drzewo,
d) 13 głogów na ul. Św. Mikołaja przy użyciu 65 kpl choinkowych, tj. po 5 kpl na każde
drzewo.
5. Usuwanie ewentualnych awarii w okresie od 06.12.2014 r. do dnia 16.01.2015 r.
6. Demontaż całości dekoracji w dniu 17.01.2015 r. z wyjątkiem dekoracji na budynkach
Urzędu, które należy zdemontować w dniu 07.01.2015 r.

-2§3
1. Określa się czas trwania umowy do 17.01.2015 r., z zastrzeżeniem następujących terminów:

a) wykonanie części dekoracji, o której mowa w pkt 3.1. – do dnia 05.12.2014 r.
b) wykonanie części dekoracji, o której mowa w pkt 3.2. – do dnia 05.12.2014 r.
c) usuwanie ewentualnych awarii w okresie od 06.12.2014 r. do dnia 16.01.2015 r.
d) demontaż całości dekoracji w dniu 17.01.2015 r. z wyjątkiem dekoracji na budynkach
Urzędu, które należy zdemontować w dniu 07.01.2015 r.
§4
1. Za wykonanie całości prac, o których mowa w § 1 i 2 Wykonawca otrzyma wynagrodzenie
brutto w wysokości ................... zł (słownie: ................... zł 00/100), wraz z podatkiem VAT
w wysokości ustawowej.
2. Zapłata wynagrodzenia nastąpi w dwóch transzach:
a) w …...%, tj. w wysokości ….............................. zł, po wykonaniu montażu części dekoracji,
w tym zakupie kompletów choinkowych, o których mowa w §2 pkt 2;
b) w …...%, tj. w wysokości ….............................. zł, po wykonaniu demontażu całości dekoracji
świątecznej.
3. Zapłata wynagrodzenia następować będzie każdorazowo w terminie 14 dni od dnia
dostarczenia faktury VAT do siedziby Zamawiającego.
4. Fakturę należy wystawić na:
Gmina Kowalewo Pom.
Plac Wolności 1
87 – 410 Kowalewo Pomorskie
NIP: 5030022196
§5
1. Strony ustalają, że w przypadku wystąpienia awarii, skutki należy usunąć w ciągu 24 godzin
od zgłoszenia, w przypadku dni ustawowo wolnych od pracy - w ciągu 72 godzin.
2. Poprzez awarię rozumie się, wszelkie uszkodzenia mechaniczne i usterki spowodowane przez
osoby trzecie, obejmujące 10 % danego elementu dekoracyjnego.
3. Za nieusunięcie skutków awarii w terminie podanym w § 5 pkt 1, Wykonawcy będą naliczane
kary umowne w wysokości 1 % wartości brutto umowy, za każdą rozpoczętą dobę zwłoki.
4. W przypadku, gdy Wykonawca nie usunie awarii w terminie nie dłuższym niż 72 godziny,
zamawiającemu przysługuje prawo zlecenia tych robót innemu podmiotowi w trybie wykonania
zastępczego. Koszty zleconego wykonania zastępczego, obciążają Wykonawcę - zgodnie
z przedłożonymi fakturami i nie podlegają negocjacjom. Koszty te będą potrącone
z wynagrodzenia, o którym mowa § 3 pkt 3.
5. Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z niniejszej umowy
odpowiedzialność ponosi Wykonawca w sposób i na zasadach określonych w Kodeksie
Cywilnym.
6. Za przekroczenie terminów płatności Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki karne
w wysokości ustawowej.
§6
1. Wszelkie zmiany postanowień niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem
nieważności.
2. W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. Spory
mogące wyniknąć z warunków niniejszej umowy rozstrzygać będzie właściwy Sąd Powszechny
ze względu siedzibę Zamawiającego.
3. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
stron.
ZAMAWIAJĄCY

J.Jesionkowska

WYKONAWCA

