Za cznik nr 1 do pisma PJ5/103/

/2019 z dnia 04-06-2019

Specyfikacja Warunków Zamówienia
Zamawiaj cy:
Spó dzielnia Mieszkaniowa „Projektant”
ul. S oneczna 2
35-061 Rzeszów
Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest dostawa i monta
ul. Rymanowskiej i Bieszczadzkiej w Rzeszowie.

urz dze

zabawowych

przy

Opis przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest dostawa i monta urz dze zabawowych o wymiarach nie
wi kszych ni :
1. Hu tawka bocianie gniazdo. 2 szt. 230 cm x 310 cm
2. Zje alnia Mini 4 szt.
80 cm x 250 cm
3. Domek ze zje alni 1 szt. 200 cm x 160 cm
5. Bujak podwójny 1 szt.
50 cm x 180 cm
6. Bujak samochód 1 szt. 90 cm x 180 cm
7. Bujak motocykl 1 szt. 40 cm x 120 cm
8. Zestaw rekreacyjny ze zje alni 1 szt. 500cm x 200cm
Urz dzenia powinny spe nia najnowsze normy bezpiecze stwa oraz posiada certyfikat
wydany przez niezale
jednostk certyfikuj .
Kolorystyka urz dze dowolna.
Sposób przygotowania oferty
Oferta winna by sporz dzona w formie pisemnej w j zyku polskim. Oferta winna zawiera :
- kwot brutto za przedmiot zamówienia i winna obejmowa wszystkie koszty zwi zane
z wykonaniem przedmiotu zamówienia,
- warunki p atno ci,
- okres gwarancji.
Nie dopuszcza si podawania ceny w przedzia ach kwotowych.

Do oferty winny by do czone:
- wykaz osób, które b
uczestniczy w wykonaniu zamówienia w szczególno ci
odpowiedzialnych za wiadczenie us ug , kontrol
jako ci lub kierowanie robotami
budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych , do wiadczenia
i wykszta cenia niezb dnych do wykonania zamówienia , a tak e zakresu wykonywanych
przez nie czynno ci oraz informacj o podstawie do dysponowania tymi osobami,
- wzór umowy,
- o wiadczenie , e osoby które b
uczestniczy w wykonywaniu zamówienia posiadaj
wymagane uprawnienia , je eli ustawy nak adaj obowi zek posiadania takich uprawnie ,
- warto ofertow w rozbiciu na poszczególne urz dzenia ,
- aktualny odpis z w ciwych rejestrów potwierdzaj cy prowadzenie dzia alno ci
gospodarczej , o wiadczenie , e prace obj te zamówieniem oferent wykona przy u yciu
asnych rodków i potencja u,

- atesty , certyfikaty , deklaracje zgodno ci z obowi zuj cymi
technicznymi dla poszczególnych urz dze .

normami specyfikacjami

Kryteria i sposoby oceny ofert
O udzielenie zamówienia mog si ubiega Oferenci, którzy z
ofert wa .
Zamawiaj cy dokona wyboru z ofert wa nych . Z on ofert uznaje si za niewa
i dalej nie rozpatruje w przypadku gdy Oferent:
- z
ofert po terminie,
- sporz dzi ofert niezgodnie ze specyfikacj ,
- w ci gu ostatnich 3 lat wyrz dzi szkod na rzecz Spó dzielni b
nie dotrzyma
zawartych umów,
- jest w stanie upad ci lub wszcz to w stosunku do niego post powanie upad ciowe,
- zalega z uiszczaniem podatków i op at.
Przy wyborze oferty Zamawiaj cy b dzie kierowa si nast puj cymi kryteriami i im
przypisze znaczenie okre lone procentami:
- cena oferty 100 %
Termin realizacji zamówienia –

lipiec 2019 r.

Cena oferty
Form wynagrodzenia za przedmiot zamówienia jest wynagrodzenie rycza towe ustalone
w drodze przetargu.
Sk adanie ofert.
Oferty nale y sk ada
najpó niej do dnia 17.06.2019 r. do godz. 14.00 w siedzibie
Zamawiaj cego , ul. S oneczna 2 pokój nr 8 w zamkni tych kopertach z podpisem
„Oferta na dostaw i monta urz dze zabawowych przy ul. Rymanowskiej i Bieszczadzkiej
w Rzeszowie”
Na odwrocie koperty nale y poda adres i nazw Firmy sk adaj cej ofert .
Dotrzymanie w/w terminu dotyczy tak e ofert sk adanych droga pocztow ,
Kontakty z Oferentami
Osob upowa nion do kontaktu z Oferentami jest Pan Rafa Kozak
lub 500406016.

tel. (17 ) 7176237

Zamawiaj cy zastrzega sobie prawo do:
1. dania od Oferentów z enia niezb dnych wyja nie w celu okre lenia jego mocy
przerobowej.
2. U ci lenia szczegó ów zawartych w ofercie.
3. Przeprowadzenia negocjacji ceny z Oferentami z zastrze eniem, e cena z negocjacji nie
mo e by wy sza od ceny z onej w ofercie.
Wszelkie z one wyja nienia wymagaj formy pisemnej.

Zamawiaj cy zastrzega swobodny wybór oferty, jak równie
wzgl dnie uniewa nienia przetargu bez podania przyczyn.

Rzeszów, dnia 04.06.2019 r.

prawo

do odst pienia

