Skulsk. 10-09-2019r.

ZAPYTANIE OFERTOWE
Zamawiający: Gmina Skulsk
zaprasza do złożenia oferty na dostawę i montaż placu zabaw w ramach
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 –2020,
Poddziałanie 8.1.1. Edukacja przedszkolna. Konkurs: RPWP.08.01.01‑IZ‑00‑30‑001/19
projektu pod nazwą:

„Nowe miejsca przedszkolne w Gminie Skulsk”
(podać nazwę przedmiotu zamówienia)
1. Opis przedmiotu zamówienia:

A. Dostawa i montaż wyposażenia placu zabaw wg specyfikacji zamieszczonej w załączniku
nr 1 do zapytania.
Termin realizacji zamówienia do 30 października 2019r.
2. Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia: oferta zleceniobiorcy.
3. Przy wyborze oferty do realizacji, zamawiający będzie kierował się kryterium:
1. cena za wykonanie zadania - 100% (oferta najniższa cenowo otrzyma maksymalnie 100
pkt.)
Cena najniższa spośród złożonych ofert
Otrzymane punkty = ---------------------------------------------------------------- x 100 pkt.
Cena badanej oferty
Postępowanie wygra oferta, która uzyskała łącznie największą ilość punktów.
4. Wykonawca składając ofertę zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty:
1) formularz oferty wg załączonego wzoru – zał. nr 1 do oferty
5. Opis sposobu obliczenia ceny w składanej ofercie:
Cena powinna zawierać:
1) wartość usługi określony w oparciu o przedmiot zamówienia;
2) obowiązujący podatek od towarów i usług VAT;
3) wartość cenową należy podać w złotych polskich cyfrą, z dokładnością do dwóch
miejsc po przecinku, oraz słownie;
4) cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem zamówienia;
5) cena podana przez wykonawcę za świadczoną usługę, jest obowiązująca przez okres
ważności umowy* i nie będzie podlegała waloryzacji w okresie jej trwania;
6. Miejsce i termin złożenia oferty:
1) Ofertę należy złożyć do dnia 18-09-2019, do godz. 11.00 w siedzibie zamawiającego,
pok. Nr 11 sekretariat Wójta.
2) Dopuszcza się złożenie oferty:
– w formie pisemnej na adres: Urząd Gminy w Skulsku, ul. Targowa 2, 62-560 Skulsk.
(adres zamawiającego)
– za pośrednictwem faksu*
63 268 20 18
(nr faksu)

– za pośrednictwem poczty elektronicznej*

ug.skulsk@skulsk.pl
(adres e-mail)

7. Opis sposobu przygotowania oferty:
1) Ofertę w formie pisemnej należy złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie.
2) Oferta cenowa winna być sporządzona wyłącznie w języku polskim i musi obejmować
całość zamówienia. Formularz ofertowy należy wypełnić czytelną i trwałą techniką.
3) Oferta może być złożona na druku innym niż ten, który stanowi załącznik nr 1 do
niniejszego zapytania, pod warunkiem, że zawiera wszystkie elementy zawarte
w załączonym wzorze oferty.
8. Osobami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami i udzielania wyjaśnień
dotyczących postępowania są :
1) Paweł Walczak, Tel: 63 2682018, e-mail: ug.skulsk@skulsk.pl
(imię i nazwisko, nr tel., e- mail)
9. Informacje dodatkowe:
1) Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi
telefonicznie lub pisemnie wszystkich wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie
zamówienia.
2) W przypadku wybrania Państwa oferty zostaną Państwo poinformowani odrębnym
pismem lub telefonicznie o terminie przeprowadzenia negocjacji lub podpisania umowy.
3) Zamawiający zawrze umowę z wybranym wykonawcą po przekazaniu zawiadomienia o
wyborze wykonawcy, ale nie później niż w terminie związania ofertą.
4) Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy,
zamawiający wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez
przeprowadzania ich ponownej oceny.
5) Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego na każdym etapie jego przeprowadzania bez podania
przyczyny.
6) Do prowadzonego postępowania nie przysługują wykonawcom środki ochrony prawnej
określone w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych(t.j. Dz. U. z 2013 r., poz.
907 z późn. zm.).
10-09-2019
Andrzej Operacz
-//Wójt Gminy Skulsk

(data i podpis Wójta lub osoby upoważnionej)

Załączniki:
1. formularz wzoru oferty
* niepotrzebne skreślić/wpisywać, jeżeli dotyczy

