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ZAPYTANIE CENOWE
Dostawa i montaż balustrad schodowych i
balustrady pochylni dla osób
niepełnosprawnych zewnętrznych w
ramach zadania „Remont krytej pływalni
w budynku przy ul. Mianowskiego 2B we
Wrocławiu”
Nazwa Zamawiającego: Klub Sportowy „AZS Wrocław”
Akademickiego Związku Sportowego
REGON: 021192049
NIP: NIP 898-21-70-706
Adres: ul. Mianowskiego 2B, 51-605 Wrocław
Strona internetowa: www.gemhotel.pl
e-mail: obiektysportowe@hotelgem.com.pl
tel: 71 372 90 13
fax: 71 372 90 02
I. Tryb udzielenia zamówienia publicznego oraz miejsca, w których zostało
zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu

1.
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest
zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych nie
przekraczających kwoty wskazanej w art. 4 pkt. 8 ustawy –Prawo zamówień
publicznych przygotowanego przez Prezesa Urzędu zamówień publicznych i
opublikowanego na stronie: https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/wzorcowedokumenty/wzorcowe-regulaminy
2.
Miejsce publikacji ogłoszenia przetargu:

strona internetowa: www.gemhotel.pl

tablica ogłoszeń w siedzibie: Klub Sportowy „AZS Wrocław”
Akademickiego Związku Sportowego, 50-605 Wrocław ul. Mianowskiego
2B
II. Opis przedmiotu zamówienia
1.
Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż balustrad wykonanych ze stali
nierdzewnej :
 schodów zewnętrznych (3 balustrady długości 3,0 m, 1 balustrada długości
3,90m)
 pochylni dla osób niepełnosprawnych ( 30,3 mb, dwa pochwyty wys.75 cm i 90
cm)
związanych z remontem krytej pływalni w budynku przy ul. Mianowskiego 2B we
Wrocławiu.
Opis przedmiotu zamówienia:

gatunek stali : Stal nierdzewna AISI 304,

wykończenie powierzchni : szlifowanie

wymiary rury: wykonany z rury Ø42,4x2mm,

montaż słupków – do bocznej powierzchni biegów i pochylni, częściowo
poziomo
2.
Kryterium wyboru wykonawcy : cena 100%
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III. Oferty częściowe

Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych na wybrany z załącznika materiał
IV. Oferty wariantowe

Zamawiający dopuszcza składania ofert wariantowych nie wymieniony w specyfikacji z tym, że
oferent jezt zobowiązanych do wykazania, że proponowany materiał jest nie gorszy technicznie od
materiałów ujętych w zapytaniu. Dopuszczone będą tylko systemowe (jednego producenta)

Termin wykonania zamówienia: 15.09.2018
VI. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z wykonawcami oraz

przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do
porozumiewania się w wykonawcami.

1.
W niniejszym postępowaniu wszelkie pisma związane z
postępowaniem, w tym ewentualne zapytania oraz informacje o wniesieniu
odwołania muszą być kierowane wyłącznie na adres:
Klub sportowy „AZS Wrocław” Akademickiego Związku Sportowego
ul. Mianowskiego 2B 51-605 Wrocław, , e-mail obiektysportowe@hotelgem.com.pl
2.
Inne zaadresowanie może wpłynąć na złe skierowanie pisma, co
może spowodować niezachowanie ustawowych terminów z winy
wnoszącego.
3.
Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazuje korespondencję za
pomocą faxu lub e- mail’a – każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie
potwierdza fakt jej otrzymania. W przypadku nie potwierdzenia przez Wykonawcę
odbioru korespondencji w ciągu 2 dni, Zamawiający do celów dowodowych
posłuży się prawidłowym raportem nadania danych lub prawidłowego dokonania
transferu danych.
4.
Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści
ZAPYTANIA CENOWEGO Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień
niezwłocznie
5.
Do kontaktowania się z Wykonawcami Zamawiający upoważnia:
- sprawy procedury: Zbigniew Gębka tel. kom. 603 655 026
- sprawy techniczne: Andrzej Gągała tel. kom. 662 046 031
Godziny urzędowania: 1000 - 1400 od poniedziałku do piątku.
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1.
Podpisy.
Oferta i oświadczenia muszą być podpisane przez:
1) osobę/osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy w obrocie
prawnym i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty
zgodnie z danymi ujawnionymi w KRS – rejestrze przedsiębiorców albo w
ewidencji działalności gospodarczej,
2) osobę/osoby posiadające Pełnomocnictwo.

VIII. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

1.
Ofertę należy przesłać na adres:
obiektysportowe@hotelgem.com.pl
Klub Sportowy „AZS Wrocław”
Akademickiego Związku Sportowego
ul. Mianowskiego 2B 51-605 Wrocław
w terminie do dnia
16.08.2018 r. do godz. 14,00
IX. Opis sposobu obliczenia ceny oferty

1.
Dostawca określi cenę szacunkową oferty netto z określeniem
stawki VAT oraz cenę brutto łącznie z podatkiem. Cenę należy podać w
złotych polskich w zapisie liczbowym i słownie z dokładnością do dwóch
miejsc po przecinku.
2.
Podana balustrad w ofercie będzie stanowiła wynagrodzenie jednostkowe
ryczałtowe Wykonawcy. Cena jednostkowa powinna zawierać dostawę i montaż 1 mb
balustrad.
3.
Cena jednostkowa 1 mb balustrady schodowej i pochylni brutto musi
gwarantować pełne wykonanie zakresu rzeczowego objętego zapytaniem.
4.
Prosimy o podanie w ofercie warunków dostawy i montażu balustrad oraz
warunki płatności
5.
Jeżeli złożona zostanie oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Dostawcy
obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Dostawca
w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i
usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Dostawca, składając
ofertę jest zobowiązany poinformować Zamawiającego, czy wybór oferty będzie
prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę
(rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego
powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.
Powstawanie obowiązku podatkowego u Zamawiającego może wynikać z takich
okoliczności jak:
1) Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów,
2) Import usług lub towarów,
3) Mechanizm odwróconego obciążenia podatkiem VAT.
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X. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z
podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

Kryterium oceny ofert:
L.p.
Nazwa kryterium
1.

Cena

Wa
ga
100%

XI. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu

zawarcia umowy w sprawie zamówienia

1.
Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi
Dostawców, którzy złożyli oferty, o:
a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę i adres Dostawcy , którego
ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy i adresy Wykonawców,
którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium
oceny ofert i łączną punktację;
Wrocław, dnia 12.08.2018 r.
Załączniki:
1. Zdjęcia balustrad istniejących,

Zatwierdził
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