Załącznik nr 1 do wniosku o udzielenie zamówienia powyżej 10 000 zł

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia
Dostawa i montaż nośników informacyjnych City Light Poster
na obszarze rewitalizacji w Wołominie
I. Zamawiający:
Gmina Wołomin, ul. Ogrodowa 4, 05-200 Wołomin.
II. Opis przedmiotu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż nowoczesnych nośników informacyjnych typu City
Light Poster na obszarze rewitalizacji w Wołominie przy założeniu, że zamówienie będzie dotyczyło co
najmniej 5 sztuk nośników informacyjnych.
2. Witryny powinny spełniać następujące wymagania:
- witryny dwustronne, wewnątrz oświetlone,
- szyby ze szkła hartowanego,
- konstrukcja stalowa ocynkowana z zewnątrz malowana proszkowo,
- minimalne wymiary plakatów ok. 1,1 x 1,7 m
- nośniki wolnostojące, na nodze, przeznaczone do ekspozycji zewnętrznej.
3. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć nośniki we własnym zakresie.
4. Wykonawca zobowiązany jest zamontować nośniki siłami własnymi, w miejscach wskazanych przez Zamawiającego (szczegółowa lokalizacja zostanie ustalona w późniejszym etapie Zamówienia).
III. Termin realizacji zamówienia
W czasie 6 tygodni od dnia podpisania umowy.
IV. Treść oferty
1. Oferta powinna zawierać:
a. informacje i dokumenty potwierdzające wykonanie przez Oferenta w ostatnich 2 latach
3 podobnych usług (dostawa nośników informacyjnych z montażem) o wartości minimum
10 000 zł każda,
b. koszty wykonania zamówienia w kwocie netto i brutto w PLN, obejmujący wszystkie czynności
związane z wykonaniem zadania,
c. koszty jednostkowe poszczególnych elementów oferty w kwocie brutto w PLN, tj. osobno
koszty: oferowanych nośników (1 sztuki), montażu nośników (1 sztuki) oraz dostawy nośników,
d. zdjęcia wraz z krótkim opisem oferowanych produktów i informacją dotyczącą warunków
podłączenia do sieci energetycznej.
2. Oferta cenowa powinna zostać zawarta na formularzu, który stanowi załącznik nr 1 do SOPZ
i zawierać wszelkie wymagane informacje zgodnie z zapisami niniejszego Szczegółowego Opisu
Przedmiotu Zamówienia.
V. Kryteria oceny ofert
Maksymalna liczba punktów jaką może uzyskać oferta to 100. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty
Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:
Lp.
1.
2.
3.

Kryterium
Cena
Gwarancja
Estetyka i funkcjonalność

Waga kryterium
50%
10%
40%

Opis kryteriów:
a) Cena: maksymalnie 50 punktów, przy czym punkty za cenę będą zaokrąglane do miejsca po przecinku
zostaną przyznane według następującego wzoru:
najniższa cena
Cena = --------------------------------------------------- x 100 x 50%
cena badanej oferty
b) Gwarancja: najdłuższy okres gwarancji (liczony w miesiącach): maksymalnie 10 punktów;
c) Estetyka i funkcjonalność: maksymalnie 40 punktów.
VI. Termin i sposób składania ofert
1. Termin składania ofert upływa z dniem 4 czerwca 2019 r. o godz. 12:00.
2. Oferty prosimy składać w wersji elektronicznej na adres: rewitalizacja@wolomin.org.pl.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontaktu z Oferentami w celu doprecyzowania ofert
i uzyskania dodatkowych wyjaśnień.
4. Termin związania ofertą powinien wynosić co najmniej 45 dni kalendarzowych.
5. Zamawiający informuje, iż całościowa oferowana cena stanowi informację publiczną w rozumieniu
Ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1330
z poźn. zm.).
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z Zamówienia, bez wyboru którejkolwiek ze
złożonych ofert.
7. Wzór umowy może ulec zmianom.
8. Załącznikami do niniejszego dokumentu są:
1. formularz ofertowy,
2. wzór umowy.
VII. Ogólne warunki wykonania i odbioru robót
1. Wykonawca przeprowadzi wszystkie niezbędne czynności związane z powierzonym mu zadaniem, zgodnie z powszechnie respektowanymi regułami i standardami.
2. Zamawiający wymaga, aby prace były wykonane w sposób powodujący najmniejsze utrudnienia. Wyko nawca będzie zobowiązany do przyjęcia odpowiedzialności cywilnej za wyniki działalności w zakresie:
- organizacji robót,
- zabezpieczenia interesów osób trzecich,
- ochrony środowiska,
- warunków bezpieczeństwa pracy,
- warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego.
3. Po zakończeniu montażu Wykonawca powinien zgłosić ten fakt Zamawiającemu celem dokonania odbioru robót, zakończonego podpisaniem przez obie strony protokołu odbioru robót.
4. Zamawiający wypłaci Wykonawcy wynagrodzenie po podpisaniu protokołu odbioru robót, w terminie do
21 dni od dnia przedłożenia prawidłowo wystawionej faktury przez Wykonawcę w siedzibie Zamawiającego,
na konto Wykonawcy wskazane na fakturze.

