Załącznik Nr 2 do Regulaminu
Zbąszyń, dnia 28.12.2018

Zamawiający:
Zbąszyńskie Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji
ul. Mostowa 10a
64-360 Zbąszyń

ZAPYTANIE OFERTOWE 3/ZCSTiR/Z/2019
Zamawiający prowadząc postępowanie na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29
stycznia 2014r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 907 ze zm.) w formie
rozeznania cenowego zaprasza do składania ofert na wynajęcie przenośnych kabin
sanitarnych z umywalkami na potrzeby imprez ZCSTiR, dzierżawy 1 kabiny oraz
serwisowania kabiny należącej do ZCSTiR
1. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest:
 wynajęcie 8 kabin z umywalką, w terminie 22.09.2019 r., dostarczenie w dniu
20.09.2019 r., odbiór w dniu 23.09.2019 r., miejsce dostarczenia hala „Zbąszynianka”,
ul. Mostowa 10a, Zbąszyń;
 dzierżawa i serwisowanie 1 kabiny bez umywalki w okresie 1.03-31.10.2019 r.,
serwisowanie 1 raz w miesiącu, miejsce ustawienia kabiny boisko „Orzeł”, ul.
Senatorska, Zbąszyń;
 serwisowanie 1 kabiny bez umywalki należącej do ZCSTiR, w okresie styczeń –
grudzień 2019 r., serwisowanie 1 raz w miesiącu, miejsce serwisowania boisko
„Orzeł”, ul. Senatorska, Zbąszyń.
Koszty transportu należy uwzględnić w proponowanych cenach poszczególnych usług.
Sposób płatności: faktura płatna przelewem.
2. Kryterium wyboru oferty przez Zamawiającego:
 najniższa cena – 100 %
3. Wymagany termin wykonania przedmiotu zamówienia:
 styczeń – grudzień 2019
4. Dokument i oświadczenia wymagane od Wykonawcy:
1. Formularz ofertowy według wzoru stanowiącego załącznik do zapytania.
5. Opis sposobu obliczania ceny w składanej ofercie cenowej:

Cena wskazana w ofercie musi:
 być podana w PLN cyfrowo i słownie z wyodrębnieniem należnego podatku VAT –
jeśli występuje;
 uwzględniać wszystkie zobowiązania, koszty i składniki związane z wykonaniem
zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego.
 cena za wykonanie przedmiotu zamówienia może być tylko jedna (nie dopuszcza
się wariantowości cen) oraz nie może ulec zmianie przez okres ważności oferty
(związania ofertą).
6. Opis sposobu zamówienia i dostawy:
 ilości wynajmowanych kabin oraz terminy mogą ulec nieznacznej zmianie;
 dowóz oraz odbiór kabin odbędzie się na koszt Wykonawcy;
 zamawiający ma prawo odmowy odebrania dostarczonej kabiny w przypadku złej
jakości;
 płatność dokonywana będzie na podstawie faktur VAT z odroczonym, 14-dniowym
terminem płatności.
7. Miejsce i termin złożenia oferty cenowej:
 ofertę cenową należy złożyć w terminie do 3.01.2019 do godz. 10.00 , na piśmie w
siedzibie Zamawiającego:
ul. Mostowa 10a w Zbąszyniu lub na adres mailowy centrumsportu-zbaszyn@wp.pl.
W przypadku składania oferty drogą elektroniczną w tytule maila należy wpisać:
oferta cenowa nr. 3/ZCSTiR/Z/2019/
 oferta cenowa otrzymana przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej nie
będzie rozpatrywana.
8. Warunki udziału w postępowaniu:
 złożenie oferty w wyznaczonym terminie.
9. Termin związania ofertą 30 dni (od ostatecznego terminu składania ofert).
10. Informacja o sposobie powiadomienia o wynikach prowadzonego postępowania.
Zapytanie ofertowe ma charakter orientacyjny i nie jest wiążące.
W przypadku podjęcia decyzji o realizacji zapytania, Zamawiający zleci realizację zadania
Wykonawcy, który złożył najkorzystniejszą ofertę cenową. Zamawiający złoży zamówienie
w formie pisemnej umowy z Wykonawcą
11. Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest:
Małgorzata Kozłowska, tel. 68 38 68 050.
……………………………………………..

(data, podpis kierownika jednostki)
Załączniki:

1. Formularz oferty.

