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OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM
na przeglądy, naprawę i konserwację urządzeń sportowych i rekreacyjnych na terenach
komunalnych Miasta Zielona Góra

1.

Przedmiot zamówienia:

1)nazwa nadana zamówieniu: Przeglądy, naprawy I konserwacja urządzeń sportowy
i rekreacyjnych na terenach komunalnych

,,,./•

2)miejsce realizacji zamówienia: Zielona Góra;
3)rodzaj zamówienia - usługa;
4)czas trwania lub termin wykonania zamówienia - od dnia podpisania umowy
10 grudnia 2021 r;
5)opis przedmiotu zamówienia:
1. Przewidywany zakres usług Wykonawcy będzie obejmował bieżącą obsługę polegaj:
na:

a.Demontażu urządzeń sportowych lub rekreacyjnych;
b.Demontażu tablic do koszykówki;
c.Demontażu obręczy do koszykówki;
d.Zakup i montaż siatki sznurowanej do obręczy do gry w koszykówkę;
e.Zakup i montaż obręczy do gry w koszykówkę;
f.Zakup i montaż tablic do gry koszykówkę;
g.Zakup i montaż kompletu do gry w koszykówkę;
h. Zakup i montaż siatki na bramki do gry w piłkę nożną;
;i. Zakup i montaż bramki do piłki nożnej;
j. Wykonanie sztucznej nawierzchni boiska trawy syntetycznej polipropylenowej;
k. Konserwacja elementów ruchomych i łożysk;
I.

Zakup i montaż elementu urządzenia siłowo-rekreacyjnego;

m. Montaż siatki sznurowanej do gry w siatkówkę i paletki (przed/po sezonie);
n. Naprawa nawierzchni boiska z kostki betonowej;
o. Naprawa elementów piłkochwytów;
p. Kontrola stanu szafki elektrycznej oraz regulacja czasowego oświetlenia;
q.

Pełna konserwacja sztucznego boiska:
1.oczyszczenie mechaniczne nawierzchni z zanieczyszczeń stałych;

2.spulchnianie (bronowanie) warstwy wypełnienia;
3.dogłębne czyszczenie wypełnienia z zanieczyszczeń stałych oraz kurzu;
4.ewentualne uzupełnienie granulatu lub piasku;

5.szczotkowanie boiska w celu podniesienia włókien trawy; 6. podklejenie drobn
uszkodzeń połączeń sztucznej trawy;
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2. W ramach zlecanej usługi Wykonawca zobowiązany jest do:
a) Kontroli stanu technicznego urządzeń sportowych i rekreacyjnych (co dwa tygodnie).
Język 1 forma postępowania: postępowanie prowadzi się w języku polskim z zachowani^
formy pisemnej
Sposób obliczenia ceny:
1)cena oferty, o której mowa powyżej, musi być wyrażona w złotych polskich, po zaokrągler
do pełnych groszy - dwa miejsca po przecinku (końcówki poniżej 0,5 grosza pomija
a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza);
2)cena oferty podana przez Wykonawcę zawiera w sobie wszystkie koszty związai
z realizacją przedmiotu zamówienia, jest stała przez cały okres trwania umowy i pódl
zmianom wyłącznie w zakresie przewidzianym we wzorze umowy;

3)cena oferty obejmować będzie wyrażoną w jednostkach pieniężnych i podlegającą zapłać
przez

Zamawiającego

wartość wszystkich

zobowiązań

Wykonawcy

związarr

z wykonaniem zamówienia;
4)ceną w rozumieniu przepisów art. 3 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowz
o c^nach towarów i usług (Dz. U. z 2019 r. poz. 178) jest wartość wyrażoną w jednostki

pieniężnych, którą kupujący jest obowiązany zapłacić przedsiębiorcy za towar iub usłi
w cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli
podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniu podatkiem
towarów i usług lub podatkiem akcyzowym, z zastrzeżeniem pkt 3.7);
5)cena oferty podana przez wykonawcę w ofercie musi być podana cyfrą i stowr
z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku;
6)prawidłowe ustalenie należnej stawki podatku VAT należy do obowiązków Wykonaw
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. I
2019 r. poz. 178), a informację na temat jego wysokości lub zwolnienia należy pot
w ofercie wg załączniku nr 1 do niniejszego ogłoszenia;
7)w celu oceny oferty, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowią ku
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w c
oceny takiej oferty, doliczy do ceny przedstawionej w ofercie podatek od towarów i ust
który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami - w przypadku ta
Wykonawca składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowat
do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) tow
lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania,
wskazując ich wartość bez kwoty podatku.
Kryteria oceny ofert:
4.1. Oferty oceniane będą według poniższych kryteriów i ich wag (znaczenia):
1) cena oferty „C"-waga 100%
Przy ocenie oferty w kryterium cena („C") najwyżej będzie punktowana oferta proponuj
najniższą cenę (brutto) za wykonanie przedmiotu zamówienia, pozostałe oferty uzys ają
odpowiednio mniejszą liczbę punktów (po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku - końct
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poniżej 0,005 pkt pomija się, a końcówki 0,005 pkt i wyższe zaokrągla się do 0,01 pkt)
przeliczeniu wg wzoru:

x100pktx100%

„C"

gdzie: C„*, - cena oferty z najniższą ceną (zł);
Cud - cena oferty badanej (zł);
100% -waga kryterium „C"
Uwaga: maksymalna ilość punktów przyznanych w niniejszym kryterium to 100,00 pkL
4.2. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszyst^^n
wymaganiom określonym w niniejszym ogłoszeniu i została oceniona jako najkorzystniej! za
(uzyskała najwyższą liczbę punktów) w oparciu o podane w pkt 4.1. kryteria oceny ofert.
Złożenie oferty:
5.1.Wykonawca umieści ofertę w zamkniętej kopercie opatrzonej nazwą i adresem Wykonawj^,
adresem Zamawiającego i nazwą zamówienia, o której mowa w pkt 1.1);
5.2.Ofertę w formie pisemnej należy złożyć w siedzibie Zamawiającego tj. w Urzędzie Mia ta
Zielona Góra, Departamencie Przedsiębiorczości i Gospodarki Komunalnej, Biuro Gospodć lei
Komunalnej ul. Boh. Westerplatte 23, 65-078 Zielona Góra pokój 107, w terminie do di ia
$ lutego 2021 r. do godz. 15:00;
5.3.Oferta złożona po terminie określonym w pkt 5.2. i/lub niezgodna z przedmiot^m
zamówienia nie będzie rozpatrywana;
5.4.Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. W sytuacji gdy Wykonawca złoży więcej
jedną ofertę żadna z nich nie będzie rozpatrywana.
5.5.Dokumenty i oświadczenia wymagane od Wykonawcy ubiegającego się o zamówię ie
(składającego ofertę):
1)wypełniony formularz oferty wg załącznika nr 1 do niniejszego ogłoszenia (przedstawio^y
w formie oryginału);
2)aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidenqi i informacji o działalno ci
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji (w forn ie
oryginału lub kserokopii poświadczonej na każdej zapisanej stronie za zgodność z oryginał^ m
przez Wykonawcę lub upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy);
3)pełnomocnictwo lub inny dokument określający zakres umocowania do reprezentował i;
Wykonawcy, o ile ofertę składa pełnomocnik Wykonawcy (pełnomocnictwo zgodnie z działt m
VI rozdział II ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r. poz. 17'

0)

winno być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie);
4)Referencje w ilości Jednego zadania związane z przedmiotem zamówienia na minimal^ą
wartość 50.000 zł brutto, z okresu ostatnich dwóch lat;
5)Dysponowanie minimum jedną osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robota ni
budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej w co najmniej ograniczonym zakres e
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Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami:
6.1- Wszelkie oświadczenia oraz informacje składane przez Zamawiającego i Wykonawców
wymagają formy pisemnej - złożenia oryginału pisma łub dokumentów w formie
w pkt 5.5.,

6.2.Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami jest Pani Aleksandra Li
w Urzędzie Miasta Zielona Góra, 65-078 Zielona Góra - Departamencie Przedsięl
i Gospodarki Komunalnej, Biuro Gospodarki Komunalnej ul. Boh. Westerplatte 23,

65-0;

Zielona Góra pokój 223, tel. 68 322 10 54; e-mail: a.lewicka@um.zielona-gora.pl

6.3.Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania w przypadku zaistnień!
jednej lub kilku okoliczności: braku ofert podlegających rozpatrzeniu; gdy cena
najkorzystniejszej przewyższa kwotę, którą zamierzano przeznaczyć na sfinansowani
zamówienia; wystąpienia takiej zmiany okoliczności, która powoduje że wykonanie zamówieni
nie leży w interesie Zamawiającego;
6.4.Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie przekazana wybranemu

drogą telefoniczną. Zamawiający zastrzega sobie prawo niepowiadamiania Oferentów,
oferta nie została przyjęta do realizacji.
Waluta, w jakiej mogą być prowadzone rozliczenia między Zamawiającym a Wykom
7.

Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich.

8. Wzór umowy stanowi załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia. Jeżeli przewidziano możli
zmiany zawartej umowy warunki tej zmiany określono w projekcie umowy.
9.

Załączniki do niniejszego ogłoszenia:
1)formularz oferty wg załącznika nr 1;
2)wzór umowy wg załącznika nr 2;
3)wypełniona tabela elementów rozliczeniowych zawarta w załączniku nr 3;
4)referencje
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