271.4.2013.PP

Kampinos, dnia 11 marca 2013 r.

Przychodnia Weterynaryjna
PRO EQUI
ul. Niepokalanowska 4
05 – 08 Kampinos

Zapytanie cenowe dla zamówienia publicznego
o wartości nieprzekraczającej równowartości 14.00 euro
W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości
nie przekraczającej równowartości 14.000 euro, zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty
cenowej wykonania zamówienia obejmującego: „Dostawa wraz z montażem witaczożegnaczy dla Gminy Kampinos w ramach działania 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii
rozwoju PROW 2007- 2013 dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają
warunkom przyznania pomocy w ramach osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów
tej Osi”

I. Zakres zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa i montaż 3 witaczy. Witacz ma mieć formę
dwustronnego pylonu lub totenu. Konstrukcja ma być wykonana ze stalowych profili
zamkniętych i blachy pomalowanej proszkowo lub powlekanej dostępnej w kilku kolorach.
Fundament wpuszczony w grunt wykonany z betonu z wypuszczonymi kotwami lub opcja
nastawna. Wszystkie elementy tj. stelaż, oprawa, tablica pokryta ma być powłoką odporną na
działanie czynników atmosferycznych. Gwarancja na okres min. 36 miesięcy. Wysokość
witacza- od 3 do 4 m., szerokość od 1,0 do 2,0 m.
Lokalizacja Witaczy:
1. Podkampinos, 05 – 085 Kampinos, dz. nr 80, obręb 0020;
2. Strzyżew Parcele, 05 – 085 Kampinos, dz. nr 41, obręb 0025;
3. Wiejca, 05 – 085 Kampinos, dz. nr 526, obręb 0028;
Projekt graficzny witaczy z opisem parametrów technicznych (w projektach uwzględniona
musi być nazwa Gmina Kampinos, herb Gminy Kampinos, loga funduszu- logo PROW,
Leader, emblemat Unii Europejskiej, odwołanie słowne do Unii Europejskiej- zgodnie
z zasadami promocji projektu oraz zapisami Księgi wizualizacji znaku Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2007- 2013- dostępnej na stronie internetowej Programu, nazwa
Powiat Warszawski Zachodni, herb Powiatu Warszawskiego Zachodniego), musi być
umieszczony po obydwu stronach Witaczy. Wiodącym tekstem na witaczach będzie witamy
w Gminie Kampinos/ Gmina Kampinos żegna oraz zobacz nasze szlaki turystyczne (po
stronie witającej witaczo- żegnacza).
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Oferta musi zawierać projekt graficzny witaczy (w projektach
uwzględniona musi być nazwy i herby Gminy Kampinos i Powiatu Warszawskiego
Zachodniego, loga funduszu i odwołanie słowne do Unii Europejskiej.
Nazwę i loga Powiatu Warszawskiego Zachodniego mają być umieszczone na dwóch
witaczach.
Po stronie Wykonawcy należy uzyskanie zgody na zajęcie pasa drogowego w celu
realizacji inwestycji, jeżeli specyfika robót będzie tego wymagała.

II. Sposób uzyskania informacji dotyczących przedmiotu zamówienia:
Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać osobiście
w siedzibie Zamawiającego – Urząd Gminy Kampinos, ul. Niepokalanowska 3. 05 - 085
Kampinos
Pracownikami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami są:
 Kacper Wiązowski tel.: (22)725-00-40 w. 26

III. Miejsce i termin składania ofert:
Oferty należy składać do dnia 19 marca 2013 r. do godz. 10:00
Dopuszcza się złożenie oferty:
- W formie pisemnej na adres:
Urząd Gminy Kampinos, ul. Niepokalanowska 3, 05-085 Kampinos
- Za pośrednictwem faksu (22)725-04-44
- Za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: fundusze@kampinos.pl
W przypadku, gdy Wykonawca złoży ofertę korzystając z usług pocztowych za termin
złożenia oferty Zamawiający uznawać będzie datę i godzinę wpływu oferty do sekretariatu.

IV. Opis wymagań stawianych wykonawcy:
1.

Udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1) Posiadają uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli
ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
2) Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także
dysponują zasobami zdolnymi do wykonania zamówienia, w tym
a. Kserokopia aktualnego wpisu do właściwego rejestru, uprawniającego
zleceniobiorcę do występowania w obrocie prawnym (potwierdzona za zgodność
z oryginałem).
3) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia,

V. Termin wykonania zamówienia:
Wymagany / pożądany termin realizacji zamówienia od dnia podpisania umowy do dnia
12.04.2013 r.
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VI. Opis sposobu wyboru oferty najkorzystniejszej:
Kryterium wyboru oferty będzie łączna cena ofertowa (100%) za wszystkie usługi objęte
niniejszym zamówieniem,
Punkty za kryterium cena brutto ( koszt) będą liczone wg następującego wzoru;

C = (C min : C x ) x 100%
C – ilość punktów przyznanych ofercie
C min - najniższa cena brutto zaoferowana w przetargu
C x – cena brutto badanej oferty
 kryteria będą punktowane w skali od 0 do 100 punktów.
 oferent może maksymalnie uzyskać 100 punktów.
 wykonawca, który przedstawi najniższą cenę otrzyma najwyższą liczbę punktów, pozostali
wykonawcy proporcjonalnie mniej.
 o wyborze oferty zadecyduje największa liczba uzyskanych punktów przez danego
Wykonawcę. Realizacja zamówienia zostanie powierzona wykonawcy, który uzyska
najwyższą ilość punktów.

VII. Termin związania z ofertą:
Termin związania z ofertą wynosi 30 dni i rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania
ofert.

VIII. Informacja:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zawierająca: nazwę (firmę), siedzibę i adres
wykonawcy, którego ofertę wybrano, zostanie zamieszczona w siedzibie Zamawiającego,
przesłana faxem lub drogą elektroniczną do oferentów oraz zostanie opublikowana na stronie
internetowej: www.bip.kampinos.pl.

IX. Informacja o terminie i miejscu podpisania umowy:
Informacja o terminie i miejscu podpisania umowy zostanie przekazana pisemnie lub
telefonicznie wykonawcy, którego ofertę wybrano.

………………………..……………….
podpis Kierownika Zamawiającego
lub osoby upoważnionej
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Załącznik Nr 1
FORMULARZ OFERTY CENOWEJ
WYKONAWCA

pieczęć firmowa wykonawcy

ZAMAWIAJĄCY:
Gmina Kampinos
reprezentowana przez:
Wójta Gminy Kampinos
ul. Niepokalanowska 3,
05-085 Kampinos,
tel. (022) 725 00 40
fax. (022) 725 04 44
e-mail: urzad@kampinos.pl
NIP: 118- 20-04-380,
REGON: 013271306

Dotyczy zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych
równowartości kwoty 14 000 Euro
Sprawa nr 271.4.2013.PP
Nawiązując do zaproszenia do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn.:
„Dostawa wraz z montażem witaczo- żegnaczy dla Gminy Kampinos w ramach
działania 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju PROW 2007- 2013 dla małych
projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach
osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej Osi”
Cena netto ……………………… zł, podatek VAT w wysokości ………….% lub podatek
dochodowy w wysokości………….%
Cena brutto ……………………….. zł,
(słownie zł:……………………………………………………………………………)
Zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy w miejscu
i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
Oświadczamy, że cena zawiera wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu
zamówienia i nie podlega waloryzacji do zakończenia robót.

.............................................................................
data i podpis upoważnionego przedstawiciela
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Załącznik nr 2
..........................................
( pieczęć wykonawcy)

Dotyczy: Sprawa nr 271.4.2013.PP pn.: „Dostawa wraz z montażem witaczo- żegnaczy dla
Gminy Kampinos w ramach działania 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju
PROW 2007- 2013 dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom
przyznania pomocy w ramach osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej Osi”

OŚWIADCZENIE
W imieniu

.......................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
(nazwa i siedziba Wykonawcy)

Oświadczam, że spełniamy następujące warunki:
a. posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
b. mamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuje
osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
c. znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia;

.........................................., dnia ........................

..................................................................
Podpis(y) i imienna pieczątka uprawnionej osób(y)
reprezentującej(ych)Wykonawcę
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