Sadkowice, dnia 2020-09-10
Gmina Sadkowice
96-206 Sadkowice
Sadkowice 129 A
Tel 46/815 61 26, faks 46/815/61 91
http://www.gminasadkowice.pl

ZAPYTANIE OFERTOWE
Wójt Gminy Sadkowice zaprasza do składania ofert na wykonanie zadania pn:
monitorowanie obiektów Gminy Sadkowice i podległych jednostek
organizacyjnych
Zamówienie będzie udzielone bez stosowania ustawy z dnia 29.01.2004 roku
„Prawo Zamówień Publicznych / Dz. U. z 2019 roku poz. 1843 oraz z 2020 roku poz.
288 i poz. 1086./ - na podstawie art. 4 pkt 8 ww. ustawy – zamówienie poniżej 30.000
euro
1. Przedmiotem zamówienia jest :
- Monitorowanie budynku Urzędu Gminy w Sadkowicach , Magazynu
Urzędu Gminy w Sadkowicach, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Sadkowicach, Zespołu Szkół w Sadkowicach, Szkoły Podstawowej im
Marszałka Józefa Piłsudskiego w Lubani , Ochotniczej Straży Pożarnej w
Kłopoczynie, Stacji Uzdatniania Wody w Kaleniu, Stacji Uzdatniania Wody
w Kłopoczynie, Stacji Uzdatniania Wody w Skarbkowej i Stacji Uzdatniania
Wody w Studziankach – łącznie 10 obiektów
- konserwacja urządzeń monitorujących zainstalowanych w w/w obiektach
oraz przyjazdy grup interwencyjnych
2. Opis warunków udziału
O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy :
- posiadają uprawnienia do wykonywania niniejszego zadania. Zamawiający uzna
warunek za spełniony gdy Wykonawca złoży oświadczenie wg załączonego
wzoru nr 2
- Wykonawca złoży ofertę wg wzoru Nr 1 w określonym terminie oraz
zaakceptuje warunki umowy określone w załączniku nr 3
3. Termin wykonania zamówienia do dnia od 1 października 2020 roku do
30 września 2022 roku
4. Cena za wykonanie zamówienia jest ceną ryczałtową i obejmuje wszystkie
koszty niezbędne do całkowitego i efektywnego wykonania zamówienia .tj :
czynsz miesięczny za monitorowanie wyszczególnionych obiektów, przyjazdy
grup szybkiego reagowania ,konserwację urządzeń w tych obiektach.
Na potrzeby szczegółowego rozliczenia, należy określić cenę monitoringu dla
poszczególnych obiektów osobno.
5. Oferty należy składać do dnia 25 września 2020 roku do godz. 10.00
Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu tj 25 września 2020 roku godz.
10,15

6. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej i przesłać na adres Urzędu Gminy w
Sadkowicach, Sadkowice 129A, 96-206 Sadkowice lub osobiście w sekretariacie
Urzędu Gminy Sadkowice.
Oferta powinna zawierać wypełniony formularz zał nr 1 oraz wypełniony zał. nr 2
7. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem
oferty.
8. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami
- CENA BRUTTO MIESIĘCZNIE.
O wyborze oferty decydować będzie cena ryczałtowa brutto miesięcznie za
monitoring wszystkich obiektów łącznie oraz konserwację urządzeń
monitorujących zainstalowanych w obiektach oraz przyjazd grup interwencyjnych.
9. Wójt Gminy Sadkowice może unieważnić niniejsze postępowanie i odstąpić od
zawarcia umowy.
Załączniki :
1.Formularz ofertowy zał. nr 1
2.Oświadczenie zał . nr 2
3.Projekt umowy zał. nr 3

Wójt Gminy
mgr Karolina Kowalska

Złącznik nr 1
Data ..................................

OFERTA
(bez stosowania ustawy-Prawo zamówień publicznych -wartość zamówienia poniżej
30 000 euro)
1. Przedmiot zamówienia:
- Monitorowanie budynku Urzędu Gminy w Sadkowicach , Magazynu
Urzędu Gminy w Sadkowicach, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Sadkowicach, Zespołu Szkół w Sadkowicach, Szkoły Podstawowej im
Marszałka Józefa Piłsudskiego w Lubani , Ochotniczej Straży Pożarnej w
Kłopoczynie, Stacji Uzdatniania Wody w Kaleniu, Stacji Uzdatniania Wody
w Kłopoczynie, Stacji Uzdatniania Wody w Skarbkowej i Stacji Uzdatniania
Wody w Studziankach – łącznie 10 obiektów
- konserwacja istniejących urządzeń monitorujących zainstalowanych w
obiektach oraz przyjazdy grup interwencyjnych
Dane dotyczące Wykonawcy:
Nazwa....................................................................................................................
Siedziba.................................................................................................................
Nr telefonu/faks......................................................................................................
nr NIP......................................................................................................................
nr REGON...............................................................................................................
Dane dotyczące Zamawiającego
Gmina Sadkowice, Sadkowice 129A
96-206 Sadkowice
NIP 835 15 32 028
2.Oferujemy realizację zamówienia za wynagrodzeniem ryczałtowym:
w kwocie.............................................................zł brutto miesięcznie
(słownie kwota brutto:...........................................................................................)
Sposób wyliczenia:
cena netto...........................................................................................................zł
należny podatek
VAT.......................................................................................................zł
Ceny ryczałtowe monitoringu, konserwacji i przyjazdy grup interwencyjnych
dla poszczególnych obiektów :
- budynek Urzędu Gminy w Sadkowicach

………………… zł brutto

- magazyn Urzędu Gminy w Sadkowicach

…………………zł brutto

- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Sadkowicach …………. zł brutto

- Zespołu Szkół w Sadkowicach

…………………zł brutto

- Szkoły Podstawowej im Marszałka Józefa Piłsudskiego w Lubani
……………….. zł brutto
- Ochotniczej Straży Pożarnej w Kłopoczynie

………………. zł brutto

- Stacji Uzdatniani a Wody w Kaleniu

………………. zł brutto

- Stacji Uzdatniania Wody w Kłopoczynie

………………. zł brutto

- Stacji Uzdatniania Wody w Skarbkowej

………………. zł brutto

- Stacji Uzdatniania wody w Studziankach

………………. zł brutto

3. Oświadczamy, że w cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty
wykonania

zamówienia.

4. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia, w terminie
1 października 2020 roku do 30 września 2022 roku..
5. Oświadczamy, że zdobyliśmy wszelkie konieczne informacje potrzebne do
przygotowania oferty.
6. Oświadczamy, że w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do
zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

..................................
podpis Wykonawcy

Załącznik nr 2

Oświadczenie
Dotyczy zadania pn.
- Monitorowanie budynku Urzędu Gminy w Sadkowicach , Magazynu
Urzędu Gminy w Sadkowicach, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w
Sadkowicach, Zespołu Szkół w Sadkowicach, Szkoły Podstawowej im
Marszałka Józefa Piłsudskiego w Lubani , Ochotniczej Straży Pożarnej w
Kłopoczynie, Stacji Uzdatniania Wody w Kaleniu, Stacji Uzdatniania Wody w
Kłopoczynie, Stacji Uzdatniania Wody w Skarbkowej i Stacji Uzdatniania
Wody w Studziankach – łącznie 10 obiektów
- konserwacja istniejących urządzeń monitorujących
interwencyjnych

i przyjazdy grup

Nazwa Wykonawcy:
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
..............................
Adres Wykonawcy :
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
..............................

Oświadczamy, że posiadamy uprawnienia do wykonywania niniejszego zadania
oraz posiadamy niezbędną wiedzę , doświadczenie oraz dysponujemy osobami
zdolnymi do wykonania zadania.

......................................................
podpis Wykonawcy

