Jedwabne, dnia 31.01.2019 r.
BIOŚ.271.3.ZP.2019

ZAPYTANIE OFERTOWE
Dotyczy zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej
30 OOO"EURO
Na podstawie Zarządzenia nr 19/2018 Burmistrza Jedwabnego z dnia 16.03.2018 r. w sprawie
regulaminu udzielenia w Urzędzie Miejskim w Jedwabnem zamówień, których wartość
nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 EURO w oparciu o art. 4 pkt 8
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 1986
z późn. zm.) zapraszam do złożenia oferty cenowej na realizację zamówienia pn.:
„Bieżąca naprawa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Jedwabne”.
I. Zamawiający:
Zamawiający:

Gmina Jedwabne
ul. Żwirki i Wigury 3
18-420 Jedwabne
REGON 450669938
NIP 718-127-94-22
reprezentowana przez Burmistrza Jedwabnego
Siedziba: Urząd Miejski w Jedwabnem
ul. Żwirki i Wigury 3
18-420 Jedwabne
tel./fax. 086 217 20 40
REGON 000527374
NIP 718-214-53-62
www.iedwabne.powiatlomzvnski.pl
urzad@nedwabne.pl
Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek 7:30-15:30

II. Opis przedmiotu zamówienia:
1. Przedmiotem niniejszego zaproszenia do złożenia oferty cenowej jest wykonanie usługi
pn.: „Bieżąca naprawa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Jedwabne”. W zakres zamówienia
wchodzi świadczenie przez Wykonawcę usług polegających bieżących naprawach, niezbędnych
do prawidłowego działania oświetlenia ulicznego na terenie gminy Jedwabne.
Ilość punktów świetlnych na terenie gminy Jedwabne wynosi 854.
2. Wykonawca uwzględnia zakup materiałów, robociznę, pracę sprzętu wraz z kosztem dojazdu
i inne niezbędne czynności związane ze świadczeniem usługi.
3. Zakres prac obejmuje:
1) wymianę uszkodzonych żarówek oświetlenia ulicznego ,
2) wymianę, ustawianie i przestawianie zegarów oświetlenia ulicznego (po uzgodnieniu
z Zamawiającym),
3) wymianę baterii zegara ,
4) wymianę opraw oświetlenia ulicznego na istniejącym wysięgniku ,
5) montaż nowych opraw oświetlenia ulicznego z wysięgnikiem,
6) wymianę bezpieczników,
7) inne prace związane z prawidłowym funkcjonowaniem oświetlenia ulicznego.

8) utylizację we własnym zakresie, zdemontowanych źródeł światła zgodnie z obowiązującymi
w tym zakresie przepisami,
9) usuwanie w terminie do 48 godzin zgłoszonych awarii nieczynnych obwodów oświetlenia
ulicznego i awarii zegarów sterujących i w terminie do 3 dni awarii pojedynczych źródeł
światła. W przypadku braku reakcji Wykonawcy na zgłoszenie awarii Zamawiający może
zlecić usunięcie awarii innemu Wykonawcy.
III.Termin wykonania zamówienia:
Zamówienie należy wykonać w terminie od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2019 r.
IV. Kryterium wyboru oferty :
1.
2.

Jedynym kryterium oceny ofert jest cena - waga kryterium: 100 %
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną.
V. Opis sposobu obliczania ceny

1.
2.
3.

Wykonawca podaje cenę brutto (z VAT) i kwoty te wpisuje słownie w formularzu ofertowym
stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.
Wartość zamówienia musi zostać podana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Cena oferty musi być wyrażona w złotych polskich (PLN).
VI. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

1.

2.

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego tj. w Urzędzie Miejskim
w Jedwabnem, ul. Żwirki i Wigury 3, 18-420 Jedwabne, pokój nr 13 (sekretariat)
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 07.02.2019r. do godz. 10.00
Ofertę należy złożyć w opakowaniu ( kopercie ) opisanym:
Oferta na
„Bieżąca naprawa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Jedwabne”.
Nie otwierać przed dniem 07.02.2019 r. do godz. 10.15

3.
4.

Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwarcia niezwłocznie.
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 07.02.2019r. o godz. 10.15
w sali konferencyjnej (I piętro).
VIII. Informacja dotycząca najkorzystniejszej oferty

1. Wybrany Wykonawca zostanie powiadomiony drogą elektroniczną (e-mail) i telefonicznie.
Ponadto informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie umieszczona na stronie
internetowej Zamawiającego. Zamawiający zawrze z wybranym Wykonawcą umowę
w uzgodnionym miejscu i terminie. W przypadku odmowy podpisania umowy przez
wyłonionego Wykonawcę, dopuszcza się możliwość zawarcia przez Zamawiającego umowy
z Wykonawcą, którego oferta została porównana i oceniana jako kolejna najbardziej korzystna.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia przedmiotowego zapytania ofertowego bez
podania przyczyny.
Złożenie oferty jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych
natomiast w przypadku wyboru danej oferty obejmuje również wyrażenie zgody

na opublikowanie danych osobowych (imienia i nazwiska lub nazwy firmy oraz jej siedziby)
na stronie internetowej Gminy Jedwabne.
B u r m is tr z J e d w a b n e g o

Adam MariuM Niebrzydowski

Jedwabne, dnia 31.01.2019 r.
Załączniki :
1. Formularz ofertowy - załącznik nr 1.
2. Wzór umowy - załącznik nr 2.

