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 22.10.2019 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.
W jedności siła- wyposażenie, modernizacja terenów rekreacyjno sportowych oraz modernizacja
i wyposażenie świetlic wiejskich w sołectwach Kępnica, Wierzbięcice, Lipowa, Przełęk oraz
Regulice- realizacja budżetu obywatelskiego- zakup i montaż wyposażenia świetlicy wiejskiej
w Kępnicy.

Opis szczegółowy:
Poniższe wyposażenie -sprzęt należy traktować jako przykładowe.
Należy do oferty dołączyć karty katalogowe wyposażenia/sprzętu.
Część 1
Stoły ilość 15 szt – wymiary dł. blatu180 cm* szer.90cm grubość blatu min 18mm,
wysokość 74 cm, system składania typu CLICK-CLACK z zabezpieczeniem . kolor blatu
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zbliżony odcieniem w kolorze krzesła

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

Krzesła ilość 130 szt: obicia z materiału łatwego w utrzymaniu jakość materiału
obiciowego wysoka, kolor brąz , wymiary:
wysokość całkowita 92,5 cm , wysokość do siedziska – 47 cm, głębokość siedziska
40 cm, szer. siedziska 39 cm, profil stalowy.
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Wózek do przewozu stołów szt 1

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

Wózek przeznaczony do transportu stołów składanych. Metalowy, którego budowa umożliwi
przemieszczanie stołów o różnych kształtach i wymiarach,
Wyposażenie:
✓ gumowe, skrętne koła zapewniające komfortowe poruszanie się wózkiem
✓ pojemność wózka:
– 13 szt stołów prostokątnych ( ułożone poziomo )
– 8 szt stołów okrągłych ( ułożone pionowo – po 4 szt na każdy bok wózka )
✓ hamulec nożny zabezpieczający wózek przed samoczynnym ruchem.

Część 2
Kuchenka gazowa
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Wymiary HxSxG
cm
*) niepotrzebne wykreślić
Zaproszenie do złożenia oferty – dostawy/ usługi

85x60x60
Rodzaj płyty
grzewczej
Pola grzewcze
Ruszt
Zapalarka gazu
Piekarnik
Pojemność
Programator
Grill (opiekacz) ,
Typ prowadnic
Funkcje dodatkowe
Bezpieczeństwo
użytkowania
Wyposażenie

gazowa , kolor stal nierdzewna,
4 palniki gazowe
Czteroczęściowy lub dwuczęściowy żeliwny
automatyczna w pokrętle
Elektryczny, kolor frontu srebrno czarny lub przy ofercie częściowej na część
II oferty- zaproszenia do składania ofert wprowadzić jednolity kolor dla
lodówki , kuchenki gazowej i elektrycznej.
Min. 65-80 litrów
Elektroniczny, liczba funkcji min.10
Termoobieg, rożen – wyposażenie w standardzie
drabinki ,wnętrze emalia, program samooczyszczenia
czyszczenie pyrolityczne / parowe, funkcja -rozmrażanie, szybki nagrzew
Zimne drzwi" piekarnika, zabezpieczenie przeciwpyłowe gazu w płycie
grzewczej , rodzaj gazu – protan – butan (w butlach przenośnych)
1 głęboka półka blaszana, 1 półka blaszana, 1 półka siatkowa, instrukcja
obsługi w języku polskim, karta gwarancyjna, ramka do zaczepienia rożna,
szklana pokrywa płyty grzewczej, widelec do rożna.
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Kuchenka elektryczna

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

Szerokość [cm]: 60, wysokość [cm]:88, głębokość [cm]: n57-60, Ilość palników elektrycznych -4
Pojemność: 65-80l
Wykonanie wnętrza piekarnika: Emalia ,dominujący odcień: Inox
Sterowanie: Elektroniczne
Rodzaj piekarnika: Elektryczny, kolor frontu srebrno czarny lub przy ofercie częściowej dla część II
oferty- zaproszenia do składania ofert, wprowadzić jednolity kolor dla lodówki , kuchenki gazowej i
elektrycznej.
Funkcje dodatkowe
Bezpieczeństwo
użytkowania
Wyposażenie

czyszczenie pyrolityczne / parowe, funkcja -rozmrażanie, szybki nagrzew
Zimne drzwi" piekarnika, zabezpieczenie przeciwpyłowe gazu w płycie
grzewczej , rodzaj gazu – protan – butan (w butlach przenośnych)
1 głęboka półka blaszana, 1 półka blaszana, 1 półka siatkowa, instrukcja
obsługi w języku polskim, karta gwarancyjna, ramka do zaczepienia rożna,
szklana pokrywa płyty grzewczej, widelec do rożna, grill, termoobieg, rożno.

Lodówka z zamrażarką:

Wysokość [cm]182, szerokość [cm]92, głębokość [cm]72
Dominujący kolor srebrny/ Inox
Kolor / wykończenie boków- srebrny/Inox

Położenie zamrażarki Side by Side
*) niepotrzebne wykreślić
Zaproszenie do złożenia oferty – dostawy/ usługi
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Kolor / wykończenie frontu srebrny/inox

Bezszronowa
Czas utrzymania temperatury w przypadku braku zasilania [h] 15
Liczba: agregatów 1, termostatów 3, sterowanie elektroniczne
Funkcje dodatkowe: Wyświetlacz elektroniczny, Alarm otwartych drzwi, Uszczelka antybakteryjna,
Oświetlenie LED, Filtr Antyzapachowy, Komora Multizone, Barek, Technologia Active Fresh Blue
Light
Klasa : energetyczna min A+ , zamrażarki min */*** ,klimatyczna min. SN, T
Poziom hałasu (dB) min 43
Chłodziarka
Pojemność użytkowa chłodziarki min 380 l
Sposób odszraniania (rozmrażania) chłodziarki No-Frost
Wyposażenie
Rodzaj półek - szklane, liczba półek min 3, liczba pojemników na warzywa 4 , półek na butelki 0
Szybkie chłodzenie, Komora zero, dystrybutor wody
Zamrażarka
Pojemność użytkowa zamrażarki ok. 150- 160l
Sposób odszraniania (rozmrażania) zamrażalnika No-Frost
Liczba pojemników w zamrażarce 6. Szybkie zamrażanie
Kostkarka do lodu bez potrzeby podłączenia do bieżącej wody.
4. Termin wykonania zamówienia :28.11.2019 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)
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c)

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

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

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

7. Termin związania ofertą.

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

8. Opis sposobu przygotowywania oferty.
1.

Wymagania podstawowe.
1)
Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę i zaproponować tylko jedną cenę.
2)
Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

Wykonawca składa ofertę na wybrane części.

3)

2.

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
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.
6)
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.
7)
Dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być przedstawiane w formie oryginałów lub
poświadczonych przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem kopii.
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

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 31.10.2019 r. do godziny 1000

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 .” W jedności siła - wyposażenie, modernizacja

terenów rekreacyjno - sportowych oraz modernizacja i wyposażenie świetlic wiejskich
w sołectwach Kępnica, Wierzbięcice, Lipowa, Przełęk oraz Regulice- realizacja budżetu
obywatelskiego -zakup i montaż wyposażenia świetlicy wiejskiej w Kępnicy.
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Nie otwierać przed dniem: 31.10.2019. r. godzina 1000”

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

2.

Miejsce oraz termin otwarcia ofert -

Urząd Miejski w Nysie ul. Kolejowa 15 w pokoju nr
226 ( II piętro) w dniu 31.10.2019 r. o godzinie 1015

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

2

W przypadku kryterium "Cena" oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość
punktów wynikającą z działania:
Pi (C) =
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".

Wariant realizacji zamówienia poszczególnych urządzeń Zamawiający wybierze podczas
analizy złożonych ofert w oparciu o środki posiadane na realizacji zamówienia.

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

Strona 8

……………………………………………………..
Zamawiający

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

