
Znak sprawy: ZP - 16/2016/DM                                                                          Chojnice dnia 2016.11.29.

                                                            ZAPYTANIE CENOWE
                                                dotyczące zamówień poniżej 30.000 euro

I. ZAMAWIAJĄCY:

    Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. w Chojnicach,
    89-600 Chojnice, ul. Angowicka 53,
    tel. 52 397 65 11, fax. 52 397 35 66, e-mail. mzkchojnice@op.pl 

    zaprasza do złożenia oferty na:
    
      WYKONANIE  UTWARDZENIA TERENU NA  ZAJEZDNI  MIEJSKIEGO ZAKŁADU  
                                       KOMUNIKACJI  SP.  Z O.O. W CHOJNICACH 

II. OPIS PRZEDMIOTU  I  ZAKRES ZAMÓWIENIA

    1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie utwardzenia terenu z kostki brukowej na zajezdni   
        Miejskiego Zakładu Komunikacji  Sp z o. o. w Chojnicach przy ulicy Angowickiej 53.
    2. Zakres prac obejmuje:
             - wybranie ziemi i przygotowanie terenu;
             -  ułożenie nawierzchni parkingu z kostki betonowej POLBRUK na podsypce cementowo-
                piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem – kostka z odzysku przekazana przez 
                Zamawiającego – ok. 110 m2;
              - rozebranie i ułożenie używanych krawężników – ok. 25 mb;
              - zakup i ułożenie nowego krawężnika – ok. 30 mb;
              - zakup i ułożenie nowych obrzeży  – ok. 5 mb.
    3. Wykonawca musi dokonać obmiaru, celem skalkulowania prac oraz przewidzieć prace  
         towarzyszące, niezbędne do wykonania podczas prowadzenia robót oraz usunięcie ewentualnych 
         uszkodzeń innych elementów powstałych w wyniku prowadzenia prac.
  
III. INFORMACJE DLA WYKONAWCÓW
      
      1. Wykonawca przed przystąpieniem do robót powiadomi wszystkie zainteresowane strony o 
          terminie rozpoczęcia robót.
      2. Każdy Wykonawca jest zobowiązany we własnym zakresie dokonać przedmiaru robót oraz 
          zweryfikować zakresy i technologie robót.   
      3. Wykonawca winien dokonać własnym staraniem wizji lokalnej, celem uzyskania informacji  
          koniecznych i przydatnych do wyceny prac, gdyż wyklucza się możliwość roszczeń z tytułu 
          błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia elementów niezbędnych do wykonania zadania.
      4. Termin płatności faktury – 14 dni od daty potwierdzenia przyjęcia faktury wraz z protokołem 
          odbioru prac przez Zamawiającego.
      5. Wykonawca udzieli co najmniej 24 miesiące gwarancji i rękojmi na wykonane przez siebie roboty,
          gwarancja rozpoczyna bieg po uzyskaniu przez Wykonawcę protokołu odbioru końcowego robót 
          podpisanego przez Zamawiającego.

IV.  SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY

       1. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, w sposób czytelny.
       2. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
       3. Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę lub osobę uprawnioną do występowania w imieniu 
           Wykonawcy. Każda zapisana strona oferty oraz załączone dokumenty powinna być zaparafowana 
            przez ww. Upoważnione osoby.
       4. Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia kosztorysu ofertowego dla w/w zadania.
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 V.   KRYTERIUM OCENY OFERT  

        Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:

        CENA  -  100 %

 VI. WARUNKI I TERMIN WYKONANIA

        1. Zamówienie będzie realizowane w całości. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert 
            częściowych.  
        2. Termin rozpoczęcia robót ustala się na 08.12.2016 r.
        3. Termin zakończenia realizacji całości zamówienia ustala się do 31.12.2016 r.

 VII. TERMIN ZWIĄZANIA Z OFERTĄ

         Wykonawca składający ofertę pozostaje nią związany przez 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się
          wraz z upływem terminu składania ofert.

VIII. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT 

       1. Oferty należy składać w terminie do dnia 07.12.2016r. do godz. 09:00.
       2. Dopuszcza się złożenie oferty:

1. w formie pisemnej na adres: Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o., 
                                 89-600 Chojnice, ul. Angowicka 53;

2. za pośrednictwem faksu: 52 397 35 66;
3. za pośrednictwem poczty elektronicznej: mzkchojnice@op.p

       3. Ofertę stanowi wypełniony formularz ofertowy oraz kosztorys ofertowy.
       4. Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela: 
           Dariusz Sawicki lub  Mirosław Brzuzy – tel. 52 397 65 11, e-mail. mzkchojnice@op.pl 

Załączniki:
Załącznik nr 1 – formularz  ofertowy
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