DRUK ZP-04
Załącznik nr 4 do „Regulaminu pracy stałej Komisji
przetargowej oraz procedur udzielania zamówień publicznych
w Urzędzie Miejskim w Nysie”

Gmina Nysa
Urząd Miejski w Nysie

ul. Kolejowa 15 , 48-300 Nysa
Nysa, dnia 05.02.2020 r.

Zaproszenie do złożenia oferty
(dostawy/usługi)*

1. Nazwa oraz adres Zamawiającego.
Gmina Nysa - Urząd Miejski w Nysie
ul. Kolejowa 15 , 48-300 Nysa
2. Tryb udzielania zamówienia .
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone na podstawie art.4 pkt.8
ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r., którego wartość nie
przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30.000 euro.
3. Nazwa i opis przedmiotu zamówienia.
„Utrzymanie oznakowania pionowego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego
dróg gminnych”
I. Warunki zamówienia
1. Przedmiot zadania obejmuje w szczególności:
a. prostowanie przekrzywionych słupków i tarcz znaków;
b. wymianę uszkodzonych i nieczytelnych znaków;
c. montaż nowego oznakowania;
d. prostowanie przekrzywionych barier ulicznych oraz malowanie barier;
e. montaż i wymianę uszkodzonych urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego;
f. kontrolę oznakowania pionowego oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu
drogowego zlokalizowanego na drogach będących w zarządzie Burmistrza Nysy;
g. utrzymanie znaków w należytej czystości;
h. uzupełnianie (montaż) brakującego oznakowania wynikającego z kradzieży oraz
dewastacji, którego brak może być przyczyną wystąpienia zagrożenia
bezpieczeństwa ruchu drogowego;
2. Zakres czynności związanych z bieżącym utrzymaniem oznakowania pionowego oraz
urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego obejmuje w szczególności:
a. kontrolę 1 raz w tygodniu -w każdy poniedziałek - oznakowania pionowego oraz
urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego zlokalizowanego w rejonie
Śródmieścia Nysy ograniczonego ulicami: Bema, Asnyka, Sudecką,
Rodziewiczówny, Powstańców Śląskich, Wyspiańskiego, Armii Krajowej; na
drogach będących w zarządzie Burmistrza Nysy oraz złożenie raportu (wg
załącznika do umowy) z dokonanej kontroli w następnym dniu roboczym;
3. Przedmiot zadania dodatkowo określa przedmiar robót i specyfikacja istotnych warunków
zamówienia oraz oferta Wykonawcy. Dokumenty te stanowią integralną część umowy.
4. Zakres robót do wykonania typowany będzie każdorazowo przez przedstawicieli
Zamawiającego w formie pisemnej z podaniem terminu ich realizacji.
5. Roboty rozliczane będą na podstawie cen jednostkowych brutto i obmiaru faktyczne
wykonanych robót, potwierdzonych przez przedstawiciela Zamawiającego. W przypadku

konieczności wykonania robót nie objętych cenami jednostkowymi będą one kosztorysowane
w oparciu o wskaźniki cenotwórcze podane w ofercie:
a. -roboczogodzina:
..........
b. -wskaźnik kosztów ogólnych (do R i S):
..........
c. -zysk (od R, S i Ko):
..........
d. –koszty zakupu materiałów (do M):
..........
6. Przypadki uszkodzeń w oznakowaniu zagrażające bezpieczeństwu ruchu drogowego należy
zabezpieczyć w trybie natychmiastowym, po ich zgłoszeniu przez przedstawiciela
Zamawiającego lub Straż Miejską, a następnie naprawić.
a. Warunek ten obowiązuje całodobowo w dni powszednie, dni wolne od pracy oraz
w święta. Wykonawca zobowiązany jest wskazać numer telefonu, pod którym można
będzie zgłaszać sytuacje awaryjne zagrażające bezpieczeństwu.
b. W przypadku nie wywiązania się przez wykonawcę z w/w obowiązków będzie on
ponosił odpowiedzialność za ewentualne szkody powstałe u osób trzecich na skutek nie
naprawienia uszkodzeń w oznakowaniu w okresie od momentu ich zgłoszenia przez
przedstawicieli Zamawiającego do czasu ich naprawy.
7. Po stronie Wykonawcy leżą wszelkie czynności związane z prawidłowym oznakowaniem i
organizacją ruchu drogowego w czasie wykonywania przedmiotu zamówienia.
8. Wykonawca ponosi wszelką odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich za
wypadki i szkody powstałe w trakcie lub z przyczyn związanych z realizacją robót.
9. Limit kwoty wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy określony zostanie stosownie do
zabezpieczonych środków finansowych w budżecie na ten cel.
10. W cenach jednostkowych należy uwzględnić koszt produkcji, zakupu, i transportu na miejsce
realizacji robót wszelkich materiałów związanych z wykonaniem danego zakresu prac.
11. Wszystkie użyte materiały muszą spełniać wymagania określone w obowiązujących przepisach
prawnych, normach, wymaganiach technicznych itd.
12. W cenach jednostkowych należy uwzględnić koszt opłaty utylizacyjnej/składowiskowej
obowiązującej na składowisku odpadów (w przypadku wywożenia odpadów/gruzu na
składowisko)
13. Wszystkie prace wykonywane muszą być przy zachowaniu wszelkich przepisów
i warunków dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, a osoby wykonujące prace i
kierujące pracami muszą posiadać wszelkie wymagane przepisami prawnymi uprawnienia i
kwalifikacje.
II. Kryteria oceny: cena 100 %.
III. Kosztorysy ofertowe należy sporządzić zgodnie z przedmiarem robót, zachowując kolejność
pozycji przedmiaru. Kosztorysy ofertowe muszą być sporządzone jako wypełnienie
przedmiaru w cenach brutto, z tym, że dopuszcza się zastosowanie innej katalogowej
podstawy wyceny niż podana w przedmiarze – zakres i technologia wycenionych robót musi
odpowiadać zakresowi i technologii robót określonych w danej pozycji przedmiaru.
Oferty można składać załączając kosztorysy szczegółowe lub uproszczone.
W ofercie należy podać wartości innych składników cenotwórczych: robocizna, koszty ogólne,
koszty zakupu, zysk.
-roboczogodzina:
..........
-wskaźnik kosztów ogólnych (do R i S):
..........
-zysk (od R, S i Ko):
..........
–koszty zakupu materiałów (do M):
..........
IV. Rozliczenie finansowe wykonanych robót będzie dokonane w sposób określony we wzorze
umowy (w umowie).
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4.

Termin wykonania zamówienia : 31.12.2020 r.

5. Opis warunków udziału w postępowaniu.
O udzielenie niniejszego zamówienia publicznego ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy spełniają
warunki udziału w postępowaniu, w szczególności dotyczące:
a)

posiadania kompetencji lub uprawnień do wykonywania określonej działalności zawodowej o ile
wynika to z odrębnych przepisów.
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca
zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

b)

sytuacji ekonomicznej i finansowej.
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca
zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny

c)

zdolności technicznej i zawodowej

Weryfikacja spełnienia tego warunku dokonywana jest w oparciu o dotychczas realizowane
zamówienia oraz osoby wskazane do realizacji zamówienia.
Wykonawca w celu potwierdzenia, że:
spełnia warunek dotyczący zdolności technicznej zobowiązany jest wykazać, że w
okresie ostatnich 2 lat wykonał usługi polegające na utrzymaniu oznakowania
pionowego dróg o wartości minimum 80 000 zł. brutto - łącznie*,
spełnia warunek dotyczący zdolności zawodowej zobowiązany jest wykazać, iż do
realizacji zamówienia skieruje osoby posiadające następujące uprawnienia
…………………………………………………………………………………………………………*

6. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu
potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt.5 Wykonawca
zobowiązany jest złożyć następujące oświadczenia i dokumenty:
1)
aktualny odpis z właściwego rejestru, lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
2)
oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w zaproszeniu
3)
wykaz dostaw/usług z dowodami określającymi czy zostały wykonane należycie,*
4)
wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych

lub doświadczeniu tych osób.*

7. Termin związania ofertą.
Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 30 dni.
Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

1.

Wymagania podstawowe.
1)
Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę i zaproponować tylko jedną cenę.
2)
Oferta musi obejmować całość zamówienia. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania
ofert częściowych i wariantowych .
3)
Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy
(Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia). Oznacza to, iż jeżeli z
dokumentu(ów) określającego(ych) status prawny Wykonawcy(ów) lub pełnomocnictwa
(pełnomocnictw) wynika, iż do reprezentowania Wykonawcy(ów) upoważnionych jest łącznie
kilka osób dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie te osoby.
4)
Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty

*) niepotrzebne wykreślić
Zaproszenie do złożenia oferty – dostawy/ usługi
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8. Opis sposobu przygotowywania oferty.

5)

We wszystkich przypadkach, gdzie jest mowa o pieczątkach, Zamawiający dopuszcza złożenie
czytelnego zapisu o treści pieczęci zawierającego co najmniej oznaczenie nazwy firmy i siedziby.
Zamawiający zwróci Wykonawcom, których oferty nie zostały wybrane, na ich wniosek, złożone
przez nich plany, projekty, rysunki, modele, próbki, wzory, programy komputerowe oraz inne
podobne materiały. Żadne inne dokumenty wchodzące w skład oferty, w tym również te
przedstawiane w formie oryginałów, nie podlegają zwrotowi przez Zamawiającego.
Dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być przedstawiane w formie oryginałów lub
poświadczonych przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem kopii.

6)

7)
2.

Zawartość oferty.
Kompletna oferta musi zawierać:
a)
formularz oferty, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik do niniejszego
zaproszenia wraz z wymaganymi wykazami,
b)
dokumenty wymienione w pkt 6 niniejszego zaproszenia
c)
Kosztorys ofertowy.

9. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.
1.

Miejsce oraz termin składania ofert -

Urząd Miejski w Nysie ul. Kolejowa 15; Kancelaria
(parter) - do dnia 14.02.2020 r. do godziny 10.00

Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie (paczce). Kopertę
(paczkę) należy opisać następująco:
Nazwa i adres
Wykonawcy
Gmina Nysa
Urząd Miejski w Nysie
ul. Kolejowa 15, 48-300 Nysa
„Oferta w trybie zaproszenia do złożenia oferty na

1.

Utrzymanie oznakowania pionowego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego dróg
gminnych.
Nie otwierać przed dniem: 14.02.2020 r. godzina 10.15

2.

Miejsce oraz termin otwarcia ofert -

Urząd Miejski w Nysie ul. Kolejowa 15 w pokoju nr
226 ( II piętro) w dniu 14.02.2020 o godzinie 10.15

10. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty
Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie:
Lp.

Kryterium

Znaczenie procentowe
kryterium

Maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać
oferta za dane kryterium

1

Cena ( C )

100%

100

W przypadku kryterium "Cena" oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość
punktów wynikającą z działania:

gdzie:
Pi(C)
Cmin
Ci
Max (C)

C min
• Max (C)
Ci

ilość punktów jakie otrzyma oferta "i" za kryterium "Cena";
najniższa cena spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert;
cena oferty "i";
maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta za kryterium "Cena".

*) niepotrzebne wykreślić
Zaproszenie do złożenia oferty – dostawy/ usługi
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Pi (C) =

11.

Sposób porozumiewania się z Wykonawcami
1.
2.
3.
4.
5.

12.

W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje
Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie lub drogą elektroniczną.
Osobami upoważnionymi przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami są:
Jacek Krzywoń, Andrzej Lis email: j.krzywon@www.nysa.pl; a.lis@www.nysa.pl
Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zaproszenia.
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający, bez ujawniania źródła zapytania, zamieszcza
na stronie internetowej na której udostępnione zostało zaproszenie

Informację o udzieleniu zamówienia:
Po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający udzieli Wykonawcy zamówienia w formie
pisemnej.

Załączniki :
1. Formularz oferty
2. Wzór umowy

Z up. BURMISTRZA
Jacek Krzywoń
Kierownik
Biura Zamówień Publicznych
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……………………………………………………..
Zamawiający

*) niepotrzebne wykreślić
Zaproszenie do złożenia oferty – dostawy/ usługi

