Kowalewo Pom. 6.02.2015r.
Zaproszenie do składania ofert
dla usług nieprzekraczających 30 000 euro
1. Zamawiający:
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.
ul. Brodnicka 1 87-410 Kowalewo Pom.
Tel/fax 056 684-15-17
e-mail:zaklad@poczta.onet.pl
2. Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest przegląd , konserwacja gaśnic i w razie konieczności naprawa i
uzupełnienie stanu gaśnic na terenie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w
Kowalewie Pom. , w kotłowniach obsługiwanych przez zakład oraz w pojazdach samochodowych
należących do zakładu.
Wykaz rodzajów i ilości posiadanych gaśnic:
1. Gaśnica GS 5x
8 szt
2. Gaśnica GP 6
13 szt
4. Gaśnica GP 4
1 szt
5. Gaśnica GP 2
6 szt
6. Gaśnica GP 1
2 szt
7. Agregat 2 x 6kg CO2
1 szt
3. Termin wykonania zamówienia : umowa zostanie zawarta na okres trzech lat.
Pierwszy przegląd gaśnic należy wykonać do końca marca 2015r.
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
4. W postępowaniu mogą brać udział wykonawcy, którzy:
– prowadzą działalność gospodarczą w zakresie objętym przedmiotem zamówienia
– posiadają uprawnienia w zakresie przeglądów, konserwacji i naprawy gaśnic.
5. Opis sposobu przygotowania ofert
Przygotowanie oferty:
– każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę
– oferta i wszystkie załączniki muszą być sporządzone w języku polskim i podpisane
przez wykonawcę lub osobę upoważnioną do występowania w imieniu wykonawcy
– koszty związane z przygotowaniem ofert ponosi składający ofertę
Oferta winna zawierać:
– formularz oferty – stanowiący załącznik nr 1
– załączniki od nr 2 do nr 5
– odpis lub kserokopię uprawnień w zakresie przeglądów , konserwacji i naprawy gaśnic
potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez wykonawcę
– dokument potwierdzający , że wykonawca prowadzi zarejestrowaną działalność
gospodarczą ( odpis lub kseropkopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez
wykonawcę)
Dokumenty powinny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz zawierać wszystkie
informacje i dane. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone
podpisem osoby podpisującej ofertę.
Inne wymagania dotyczące przygotowania oferty;
Ofertę w zamkniętej kopercie należy złożyć w siedzibie zamawiającego.
Koperta winna być zaadresowana:
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.
ul. Brodnicka 1 87-410 Kowalewo Pom.

i oznaczona “Oferta na przegląd i konserwację gaśnic”
Składanie i otwarcie ofert:
Ofertę należy złożyć w sekretariacie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
Sp. z o.o. w Kowalewie Pom. ul. Brodnicka 1 , do dnia 17-02-2015r. do godz. 11.
Otwarcie ofert nastąpi 17-02-2015r. o godz. 11.15 w dziale organizacyjnym.
Termin związania ofertą 30 dni.
6. Wybór oferty:
Zamawiający odrzuci ofertę jeżeli nie zawiera wszystkich wymaganych dokumentów i
danych oraz zawiera błędy w obliczeniu ceny.
Jedynym kryterium decydującym o wyborze oferty jest cena.
Sposób obliczenia ceny:
– cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania i musi być podana w złotych, cyfrowo i
słownie z wyodrębnieniem podatku VAT
– cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z
wykonaniem zamówienia
– cena jednostkowa określona przez wykonawcę jest stała i ulega zmianie w trakcie
trwania umowy na warunkach określonych w projekcie umowy.
7. Warunki umowy:
Postanowienia umowy zawarto w projekcie umowy , który stanowi załącznik do
zaproszenia.
Informacja o wyborze oferty zostanie przekazana wykonawcom faxem lub na adres e-mail.
Wykonawcy zobowiązani są do potwierdzenia otrzymania informacji. W przypadku braku
potwierdzenia, zamawiający przyjmuje, że wykonawca informację otrzymał.
Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany jest do zawarcia umowy w
terminie określonym przez zamawiającego.
W przypadku, gdy okaże się że wykonawca, którego oferta została wybrana , przedstawił w
niej nieprawdziwe dane lub będzie uchylał się od zawarcia umowy na przedstawionych
warunkach, zamawiający wybierze tę spośród pozostałych, która była druga pod względem
ceny.
Osobą upoważnioną do kontaktów z wykonawcami jest kierownik działu organizacyjnego
p. Danuta Lewandowska tel. 56 684-15-17.
D.L.

PREZES
mgr Barbara Stosio

Załącznik nr 1

FORMULARZ OFERTOWY
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA
Nazwa
Adres
NIP
Tel/fax
E:mail

Przegląd , konserwacja i w razie
konieczności naprawa i uzupełnienie stanu
gaśnic na terenie ZGKiM Sp. z o.o., w
kotłowniach obsługiwanych przez zakład
oraz pojazdach samochodowych należących
do zakładu
Zakład Gospodarki Komunalnej i
Mieszkaniowej Sp. z o.o.
ul. Brodnicka 1 87-410 Kowalewo Pom.

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

CENA OFERTY BRUTTO
Cyfrowo i słownie

Termin płatności

Przelew 14 dni

Cena oferty brutto jest sumą wartości brutto załączników od nr 2 do nr 5

Oświadczamy, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia..
Zapoznaliśmy się z warunkami umowy i nie wnosimy w stosunku do nich żadnych uwag, a w
przypadku wyboru naszej oferty podpiszemy umowę na tych warunkach, w terminie
zaproponowanym przez zamawiającego .

…………………………….
miejscowość, data

……………………………
podpis wykonawcy

załącznik nr 6

UMOWA NR …………….
zawarta w dniu ………………. 2015 roku pomiędzy:
Zakładem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Kowalewie Pom.
ul. Brodnicka 1 KRS nr 0000133837, kapitał zakładowy 2 233 500,00 PLN
zwanym w treści umowy Zamawiającym reprezentowanym przez :
Barbarę Stosio – Prezesa
a ……..……………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
zwanym w treści umowy Wykonawcą reprezentowanym przez :
……………………………………………………………………………
§1
Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania standardowych usług w zakresie przeglądu ,
konserwacji, ładowania i naprawy gaśnic i sprzętu p-poż. oraz w razie konieczności
dostarczania nowych gaśnic na terenie bazy Zamawiającego, w obsługiwanych kotłowniach
oraz pojazdach.
§2
Wykaz rodzajów i ilości posiadanych gaśnic:
1. Gaśnica GS 5x
8 szt
2. Gaśnica GP 6
13 szt
4. Gaśnica GP 4
1 szt
5. Gaśnica GP 2
6 szt
6. Gaśnica GP 1
2 szt

7. Agregat 2 x 6kg CO2

-

1 szt
§3

Wykonywanie usług, o których mowa w § 1 odbywać się będzie w okresach i terminach
zgodnych z obowiązującymi przepisami i wytycznymi, określonymi przez producentów
gaśnic.
§4
1. Za wykonane usługi Wykonawca otrzyma wynagrodzenie wg. ilości wykonanych
usług i cen jednostkowych zawartych w ofercie stanowiącej załącznik do niniejszej
umowy.
2. Po rocznym okresie obowiązywania umowy, jeden raz w roku , na wniosek
Wykonawcy, ceny jednostkowe mogą ulec zmianie , jednak nie więcej niż o
wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni.
3. Zmiana cen nastąpi po akceptacji przez Zamawiającego i zostanie wprowadzona do
umowy aneksem.
4. Wykonawca oświadcza, że nie będzie względem Zamawiającego wnosił roszczeń z
tytułu zmniejszenia lub zwiększenia ilości gaśnic.

§5
W przypadku wystąpienia nieprzewidzianych usług nie ujętych w ofercie,a związanych ze
sprzętem gaśniczym, wynagrodzenie dla Wykonawcy uzgadniane będzie każdorazowo z
Zamawiającym przed wykonaniem usługi.
§6
Zapłata za wykonane usługi następować będzie przelewem na konto Wykonawcy w
terminie 14 dni od otrzymania faktury.
§7
Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z niniejszej umowy
odpowiedzialność ponosi Wykonawca w sposób i na zasadach określonych w Kodeksie
Cywilnym.
§8
Umowę zawiera się na czas określony i obowiązuje od dnia podpisania do dnia
31-12-2017 r.
§9
1. Każdej ze stron przysługuje prawo rozwiązania umowy z zachowaniem trzymiesięcznego
okresu wypowiedzenia.
2. Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym
w przypadku stwierdzenia rażących zaniedbań ze strony Wykonawcy w realizacji
zamówienia.
§ 10
Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem
nieważności.
§ 11
W sprawach nieuregulowanych w umowie zastosowanie mają przepisy Kodeksu
Cywilnego.
§ 12
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
stron.
Zamawiający

Wykonawca

……………………………
Pieczęć firmowa wykonawcy

Załącznik nr 2

Przeglądy sprzętu gaśniczego

Rodzaj sprzętu
gaśniczego

Ilość
-szt-

Cena netto za
przegląd 1 szt

1

2

3

Wartość
netto
( 2x3)
4

Stawka
VAT
%

Kwota
podatku
- zł-

5

6

Wartość
brutto
(4+6)

7

Ilość
przeglądów w
trakcie
obowiązywania
umowy
8

Gaśnica proszkowa GP 1

2

3

Gaśnica proszkowa GP 2

6

3

Gaśnica proszkowa GP 4

1

6

Gaśnica proszkowa GP 6

13

6

Gaśnica śniegowa GS 5X

8

6

Agregat 2x6kg CO2

1

6

Wartość
zamówienia
brutto

Ogółem

…………………………………
data

………………………………………….
podpis wykonawcy

(7x8)
9

Załącznik nr 3
……………………………….
Pieczęć firmowa wykonawcy

Rodzaj sprzętu
gaśniczego
1

Remont i ładowanie sprzętu gaśniczego

Ilość usług w
trakcie
obowiązywania
umowy*
2

Gaśnica proszkowa GP 1
proszek ABC
Gaśnica proszkowa GP 2
proszek ABC
Gaśnica proszkowa GP 6
proszek ABC
Gaśnica proszkowa GP 4
proszek ABC
Gaśnica śniegowa GS 5X

2

Agregat 2x6kg CO2

1

Cena netto za
1 szt**
3

Wartość netto

Kwota
podatku
- zł-

Wartość brutto

( 2x3)

Stawka
VAT
%

4

5

6

7

(4+6)

3
5
1
4

* - ilość usług przyjęta hipotetycznie do celów obliczenia wartości oferty
**- cena powinna obejmować: wymianę środka gaśniczego, czynnika napędowego, czyszczenie i malowanie gaśnic, wymianę drobnych części
tj. dźwignia głowicy, dźwignia zaworu odcinającego, łącznik węża do GP 6,

…………………………………
data

………………………………………….
podpis wykonawcy

załącznik nr 4
………………………………….
pieczęć firmowa wykonawcy

Ceny wymiany części zamiennych do gaśnic
Rodzaj części
zamiennych

Ilość
szt*

1
Głowica kompletna GP1X,
GP 2X
Zawór kompletny GP1X, GP
2X z rurką
Głowica kompletna do GP1X,
GP2X z nanometrem
Wąż kompletny do GP6,
Zawór odcinający do GP6
Głowica kompletna GP6
Prądownica kompletna do GS
5X
Zawór do GS 5X
Wąż kompletny do agregatu
śniegowego

2

Cena netto za
1 szt

Wartość netto
(2x3)

3

4

Podatek VAT
kwota

Wartość brutto
(4+5)

5

6

1
1
1
1
1
1
1
1
1
Ogółem

*- ilość przyjęta hipotetycznie do celów obliczenia wartości oferty

………………………………….
data

……………………………………….
podpis

załącznik nr 5
………………………………….
pieczęć firmowa wykonawcy

Sprzedaż nowych gaśnic
Ilość
szt*

Rodzaj gaśnicy
1

2

Gaśnica proszkowa GP 1
Gaśnica proszkowa GP 2
Gaśnica proszkowa GP 4
Gaśnica proszkowa GP 6
Gaśnica śniegowa GS 5X

1
1
1
1
1

Cena netto za
1 szt

Wartość netto
(2x3)

3

4

Podatek VAT
kwota

Wartość brutto
(4+5)

5

6

Legalizacja butli ciśnieniowych i agregatów przez UDT
Legalizacja butli do 20l
Legalizacja zbiorników gaśnic
proszkowych o poj. powyżej 6l

Ogółem
*- ilość przyjęta hipotetycznie do celów obliczenia wartości oferty

………………………………….
data

……………………………………….
podpis

