Lubawa, dnia 07.10.2015 r.
Wg rozdzielnika
Znak sprawy: OR.1330.1.2015

Zapytanie ofertowe
Burmistrz Miasta Lubawa zaprasza do składania ofert na dostawę i montaż kamer wraz z
osprzętem w ramach zadania „Wykonanie monitoringu w Parku Miejskim Łazienki Lubawskie –
budowa sieci transmisji danych oraz montaż systemu kamer” Postępowanie realizowane jest bez
zastosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity
Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) na podstawie art. 4 pkt 8.
I. Opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż kamer wraz z osprzętem. Kamery należy
zamontować na słupach oświetleniowych w Parku Miejskim Łazienki Lubawskie oraz na
budynku kina „Pokój” w Lubawie.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – wykaz zamawianego sprzętu wraz z
minimalnymi parametrami technicznymi określa załącznik nr 2 do niniejszego zapytania.
3. Jeżeli w zapytaniu ofertowym lub w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, zostało
wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiałów lub
dotyczące materiałów normy, aprobaty, specyfikacje i systemy, Zamawiający dopuszcza
oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że zagwarantują one
wykonanie przedmiotu zamówienia oraz zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie
gorszych od założonych w ww. dokumentach. Wykonawca, który powołuje się na
rozwiązania

równoważne

opisywanym

przez

Zamawiającego,

jest

zobowiązany

udokumentować, że oferowane przez niego materiały spełniają wymagania określone przez
Zamawiającego.
II. Informacje dla Wykonawcy
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
2. W przypadku reprezentowania Wykonawcy przez osobę, której upoważnienie nie wynika
bezpośrednio z dokumentów, o których mowa w pkt IV.2 zapytania, należy do oferty
załączyć dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa w formie oryginału lub odpisu
poświadczonego notarialnie do reprezentowania Wykonawcy. Niedopuszczalne jest złożenie

kopii dokumentu pełnomocnictwa poświadczonej za zgodność przez osobę, której udzielono
pełnomocnictwa.
III. Termin wykonania zamówienia
1. Termin rozpoczęcia realizacji zadania – od dnia podpisania umowy.
2. Termin zakończenia realizacji zadania – 18.12.2015 r. w tym:
a) termin dostarczenia sprzętu: 21 dni od dnia podpisania umowy,
b) termin zakończenia montażu i konfiguracji sprzętu do 18.12.2015 r.
IV. Wykaz dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy razem z ofertą
1. Wypełniony formularz ofertowy (wg załącznika nr 1).
2. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
V. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert
1. Składanie ofert
a) Ofertę należy złożyć w siedzibie Urzędu Miasta Lubawa przy ul. Rzepnikowskiego 9a,
pokój nr 1 (Sekretariat) w terminie do dnia 15.10.2015 r. do godz. 10:00.
b) Oferty złożone po ww. terminie zostaną zwrócone bez otwierania.
c) W przypadku unieważnienia postępowania złożone przez wykonawców oferty pozostaną
w dokumentacji Zamawiającego.
d) Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
e) Ofertę należy złożyć opakowaną w kopertę. Zaleca się, aby oferta była spięta. Na
kopercie należy umieścić napis:
Oferta na „Dostawę i montaż kamer wraz z osprzętem w ramach zadania Wykonanie monitoringu w
Parku Miejskim Łazienki Lubawskie – budowa sieci transmisji danych oraz montaż systemu kamer.”
Nie otwierać przed dniem 15.10.2015r., godz. 10:15
Postępowanie znak: OR.1330.1.2015
2. Otwarcie ofert
Otwarcie odbędzie się dnia 15.10.2015 r. o godz. 10:15 w siedzibie Urzędu Miasta Lubawa
przy ul. Rzepnikowskiego 9a, pokój nr 3.
VI. Cena
Cenę oferty należy podać w formie ryczałtowej wyrażoną w złotych polskich (PLN). Rozliczenia
między Zamawiającym, a Wykonawcą prowadzone będą w polskich złotych. Cena oferty jest
ceną ryczałtową, zawierającą obowiązujący podatek VAT i niezmienną do zakończenia realizacji
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zadania. Cenę oferty (wartość brutto oferty) należy wyliczyć zgodnie z ustawą z dnia 11 marca
2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn.
zm.). Cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania pełnego zakresu
przedmiotu zamówienia, wynikające wprost z zapytania ofertowego i szczegółowego opisu
przedmiotu zamówienia. Cenę ofertową należy podać w formularzu ofertowym.
VII. Płatności
Wykonawca za wykonane zamówienie wystawi Zamawiającemu faktury. Przewiduje się
płatności częściowe zgodnie z poniższym wzorem:
a) faktura częściowa wystawiona na kwotę stanowiącą do 60% ceny brutto wskazanej w
formularzu ofertowym, po dostarczeniu sprzętu zgodnie z punktem III.2 lit a) zapytania
ofertowego,
b) faktura końcowa wystawiona na pozostałą kwotę ceny brutto wskazanej w formularzu
ofertowym, po zakończenia montażu i konfiguracji sprzętu zgodnie z punktem III.2 lit b)
zapytania ofertowego,
Płatności za faktury dokonane zostaną przelewem na konto Wykonawcy w terminie 30
dni od dnia złożenia prawidłowo wystawionej faktury w siedzibie Zamawiającego.
Faktury mogą zostać wystawione po protokolarnym odbiorze poszczególnych etapów
zamówienia.
VIII. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie
1. Przy wyborze ofert Zamawiający kierować się będzie jedynym kryterium „cena”.
2. Liczba punktów w kryterium „cena” obliczane będzie zgodnie z poniższym wzorem:

liczba punktów=

cena brutto oferty najtańszej
x 100
cena brutto oferty badanej

3. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana ta oferta ważna, która uzyska najwięcej punktów.

Załączniki:
1.

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy.

2.

Załącznik nr 2 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Otrzymują:
1.

Wykonawcy wg rozdzielnika

2.

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Lubawa

3.

a/a
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