Nowy Sącz, dnia 21.04.2004 r.

OGŁOSZENIE
Urząd Miasta Nowego Sącza – Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony
Środowiska - zaprasza do składania ofert na realizację usługi:

„Dostawa ławek ulicznych”
I.

Zakres usługi:
Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi polegająca na dostawie:
- 40 ławek ulicznych bez oparcia
- 10 ławek ulicznych z oparciem
spełniających następujące wymagania techniczno-konstrukcyjne:
konstrukcja metalowa z powłoką antykorozyjną, siedzenie i oparcia z listew
drewnianych wzmocnionych elementem metalowym,
wymiary: długość 1,90-2,10 m, wysokość siedzenia 0,50 m, całkowita wysokość
0,90 m, szerokość ławki 0,80 m.

Oferty nie spełniające w/w wymagań techniczno-konstrukcyjnych będą odrzucone.
Szczegółowy zakres zamówienia określa wzór umowy stanowiący załącznik nr 1 do
ogłoszenia.
II.
Kryteria wyboru:
Przy wyborze oferty, zamawiający będzie się kierował wymienionymi kryteriami wraz
z podaniem znaczenia tych kryteriów:
- cena
- 90 %
- okres gwarancji - 10%
Najniższa cena otrzyma maksymalną ilość punktów, pozostałe ceny otrzymają ilość
punktów odpowiadających cenie proporcjonalne1j wg następującej formuły:
K1min
Kc = ------------ x 90
K1of
Kc
- ilość punktów dla danej oferty
K1min
- najniższa cena z rozpatrywanych ofert
- cena rozpatrywanej oferty
K1of
Oferta o najdłuższym okresie gwarancji otrzyma maksymalną ilość punktów,
pozostałe oferty otrzymają ilość punktów odpowiadających proporcjonalnie do okresu
gwarancji wg następującej formuły:
Kgof
Kg = ------------ x 10
Kgmax
Kg
- ilość punktów dla danej oferty
Kgmax
- oferta o najdłuższym okresie gwarancji (w miesiącach)
Kgof
- okres gwarancji dla rozpatrywanej oferty (w miesiącach)
Uwaga: okres gwarancji określony w miesiącach.

Cena ofertowa jest ceną brutto i powinna obejmować wynagrodzenie za wszystkie
obowiązki wykonawcy, niezbędne do zrealizowania dostawy. Oznacza to, że cena ta
musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją dostawy wynikające wprost,
jak również nie ujęte, a niezbędne do wykonania dostawy.
Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą, tj. taką która uzyska największą ilość
punktów.
III.
IV.

Wykonanie usługi musi spełniać warunki określone w :
• wymaganiach techniczno-konstrukcyjnych
Sposób sporządzenia oferty
1. Ofertę należy sporządzić wg druku stanowiącego załącznik nr 1 do ogłoszenia.
2. Oferta wraz ze wszystkimi załącznikami musi być spięta.
3. Ewentualne poprawki w ofercie muszą być potwierdzone parafką osoby
podpisującej tą ofertę.
4. Oferta powinna być złożona w 1 egzemplarzu w zaklejonej (ewentualnie
opieczętowanej) kopercie, (opakowaniu) z napisem: „Oferta – Dostawa
ławek ulicznych”.
5. Pod względem poprawności formalnej ocena ofert polegać będzie na
sprawdzeniu czy:
- odpowiadają wymaganiom podanym w ogłoszeniu
- nie zawierają oczywistych omyłek

V.

Termin składania ofert:
do dnia 4 maja 2004 r. godz. 1000

VI.

Miejsce składania ofert:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, ul. Szwedzka 2,
II piętro.

VII.

Upoważnionymi przedstawicielami Urzędu Miasta Nowego Sącza do
udzielania szczegółowych informacji dotyczących wykonywania w/w usługi
są:
Lech Traciłowski – Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej
i Ochrony Środowiska - tel. 443-45-89.
Marek Postrożny - tel. 444-21-66

Załączniki :
1. Zał. nr 1 - formularz oferty
2. Zał. nr 2 - wzór umowy

.....................................

Załącznik nr 1

Nazwa i adres firmy (oferenta)

OFERTA
Nawiązując do ogłoszenia Urzędu Miasta Nowego Sącza, z dnia 21.04.2004r.,
dotyczącego realizacji usługi pn: „Dostawa ławek ulicznych"
1.Oferuję wykonanie zamówienia w zakresie objętym wzorem umowy za kwotę:

1. Ławki uliczne z
oparciem
2. Ławki uliczne
bez oparcia
Razem

Cena
jednost.
netto

Podatek
VAT

Cena
jednostkowa
Brutto

Ilość
(szt)

1

2

3

4

Cena dostawy
brutto

10
40
-

-

-

-

Słownie łączna cena brutto dostawy :
..................................................................................................zł
w tym podatek VAT .. % - ................................................. zł
Cena dostawy netto .............................. zł
2. Udzielam gwarancji na elementy objęte dostawą na okres : . . . . . miesięcy
3. Oświadczam, że projekt umowy akceptuję i zobowiązuję się w przypadku
wybrania mojej oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym
przez Zamawiającego.
4. Oświadczam, że jestem – nie jestem (odpowiednio skreślić) podatnikiem podatku
VAT zarejestrowanym pod numerem ................................................
5. Załącznikami do niniejszej oferty są następujące dokumenty, które nie były
wymagane przez Zamawiającego, a są istotne dla przebiegu postępowania;
- ..........................................

................................................
Podpis Oferenta

Załącznik nr 2
projekt

UMOWA Nr WGK.VII/.../2004
zawarta w dniu ................................. r. w Nowym Sączu pomiędzy Miastem Nowy Sącz –
reprezentowanym przez:
1. Zofię Pieczkowską - Zastępcę Prezydenta Miasta Nowego Sącza
zwanym dalej „Zamawiającym”
a .............................................................................................................................................
zwanych w dalszej treści umowy „Dostawcą”
Strony zawierają umowę o następującej treści:
§1
1. Dostawca sprzedaje, a Zamawiający kupuje:
10 ławek ulicznych z oparciem o wymiarach ..............................
30 ławek ulicznych bez oparcia o wymiarach ..............................
zwanych dalej „ławkami”.
2. Wymagania techniczno-konstrukcyjne ławek określa załącznik nr 1 do niniejszej umowy.
§ 2
Dostawca zobowiązuje się dostarczyć ławki na własny koszt do SITA- Nowy Sącz Sp. z o.o.
Zakładu Zieleni ul. Wincentego Pola 9 w Nowym Sączu w terminie do dnia 20 maja
2004r.
§ 3
1. O terminie dostarczenia ławek Dostawca zawiadomi Zamawiającego na dwa dni przed
terminem.
2. Wydanie ławek nastąpi do rąk upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego w miejscu
odbioru, o którym mowa w § 2.
3. Strony postanawiają, że z czynności odbioru ilościowo - rzeczowego zostanie spisany
„protokół odbioru”, do którego dołączone zostaną dowody przejęcia przez Urząd Miasta
Nowego Sącza (Pz) i dowody rozchodu (Rw).
§ 4
1. Dostawca udziela gwarancji na ławki co do ich jakości.
2. Termin gwarancji wynosi ........ miesięcy licząc od dnia kiedy w/w
Zamawiającemu wydane.
1.

2.
3.
•
•
4.

ławki

zostały

§ 5
Strony ustalają cenę - wynagrodzenie umowne za całość dostawy ławek na podstawie
oferty przetargowej w kwocie:
................... zł brutto (słownie: .....................................................)
.................. zł netto (słownie: ......................................................)
podatek VAT: .......... zł (słownie: ..................................................).
Ustalone wynagrodzenie nie podlega zmianie, chyba że za zgodą zamawiającego lub na
jego żądanie sprzedaż nie zostanie dokonana.
Cena jednostkowa brutto ławek dla każdego rodzaju wynosi:
ławki uliczne z oparciem ........... zł
ławki uliczne bez oparcia ........... zł
Dostawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT zarejestrowanym pod

numerem NIP ...........................
§ 6
Strony postanawiają, że obowiązującą formą odszkodowania stanowić będą kary umowne,
które będą naliczone w następujących przypadkach i wysokościach:
1. Dostawca płaci Zamawiającemu kary umowne za:
a) przekroczenie określonego w umowie terminu dostawy ławek - w wysokości 0,1 %
wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki w dostawie.
b) odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Dostawcy - w wysokości 10 %
wynagrodzenia umownego.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, jeżeli wysokość
kar umownych nie pokrywa wysokości rzeczywiście poniesionych szkód
§ 7
Strony postanawiają, że rozliczenie za wykonanie przedmiotu dostawy odbędzie się
jednorazowo fakturą wystawioną po podpisaniu przez przedstawiciela Zamawiającego i
Dostawcę protokołu odbioru ławek, o których mowa w § 3 pkt 3.
§ 8
1. Strony postanawiają, że zapłata z a sprzedane ławki nastąpi przelewem na konto
Dostawcy w ..........................
Nr konta ...........................................
2. Zapłata faktur przez Zamawiającego nastąpi w terminie 21 dni licząc od daty
dostarczenia Zamawiającemu faktur wraz z dokumentami rozliczeniowymi /protokół
odbioru/.
§ 9
W razie opóźnienia w zapłacie wzajemnych wierzytelności pieniężnych Strony zobowiązują
się do zapłaty ustawowych odsetek za opóźnienie.
§ 10
1. W sprawach nie unormowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu
Cywilnego.
2. Zgodnie z art. 4 pkt.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. Nr 19, poz. 177) do niniejszego zamówienia nie stosuje się przepisów Prawa
zamówień publicznych.
§ 11
Wszelkie zmiany niniejszej umowy będą odbywały się w formie pisemnej, pod rygorem
nieważności.
§ 12
Umowę sporządzono w 4- ech jednobrzmiących egzemplarzach, po 2 egzemplarze dla
każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY

DOSTAWCA

