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ZAPYTANIE OFERTOWE 

 

DLA ZAMÓWIENIA  

 

„Wykonanie i montaż elementów małej architektury w ramach 

przebudowy Zielonego Rynku w Tomaszowe Lubelskim” 

 

przeprowadzanego zgodnie z postanowieniami „Regulaminu udzielania zamówień          

w PGKiM Sp. z o.o. w  Tomaszowie Lubelskim w sprawie wydatków o wartości 

szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30 tys. euro” 
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1. Określenie Zamawiającego: 

 Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Tomaszowie 

Lubelskim  22-600 Tomaszów Lubelski ul. Lwowska 37 A, zarejestrowane w Sądzie 

Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000127373, kapitał zakładowy 

28.105.000,00 zł,  NIP 921-00-10-133, REGON 950177059. 

     Adres strony internetowej Zamawiającego – www.pgkim.tomaszow.lubelski.mbnet.pl 

     tel. /84/ 664 24 61, fax /84/ 664 51 01. 

Godziny urzędowania: 700 -  1500 w dniach od poniedziałku do piątku (za wyjątkiem dni    

ustawowo wolnych od pracy). 

 

2. Tryb udzielania zamówienia. 

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, przeprowadzanego 

zgodnie z „ Regulaminem udzielania zamówień w PGKiM Sp. z o.o. w  Tomaszowie 

Lubelskim w sprawie wydatków o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w 

złotych równowartości 30 tys. euro”. 

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej. 

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim. 

 

3. Opis przedmiotu zamówienia. 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostawa niżej wymienionych elementów małej 

architektury tj: 

a) stołów targowych  - 11 szt. 

b) ławek                       - 4 szt. 

         zgodnie z załączoną dokumentacją ( ze zmianą dotyczącą sposobu metody impregnacji 

deskowania, zamiast metody ciśnieniowo-próżniowej dopuszcza się metodę zanurzeniową). 

 

4. Termin wykonania zamówienia. 

Zamówienie wykonać należy do dnia 30.04.2019 r. 

 

5. Zamówienia częściowe. 

Zamawiający nie dopuszcza  składania ofert częściowych. 

. 

6. Informacja o ofercie wariantowej  

  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

 

7. Wymagania dotyczące wadium 

 Zamawiający nie żąda od Wykonawców wniesienia wadium.  

 

8. Wykaz wymaganych dokumentów 

Wykonawca ubiegający się o udzielnie zamówienia jest zobowiązany do złożenia: 
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- formularza ofertowego - Załącznik nr 1, 

9. Termin związania z ofertą 

 Wykonawca pozostaje związany z ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania z ofertą 

rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania oferty. 

 

10. Opis sposobu przygotowania oferty 

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę zgodnie z wymaganiami niniejszego 

zapytania ofertowego, 

2. Oferta powinna być złożona w formie pisemnej, 

     3. Oferta winna być sporządzona w języku polskim, czytelnie oraz podpisana przez osoby 

lub osobę upoważnioną do dokonywania czynności prawnych i podejmowania 

zobowiązań w imieniu Wykonawcy (zgodnie z danymi zawartymi w rejestrze, wpisie do 

ewidencji). W przypadku pełnomocnictwa, pełnomocnictwo winno być złożone w formie 

oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem, 

4. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponoszą  Wykonawcy,  

5. Wszystkie dokumenty składające się na ofertę należy umieścić w zaklejonej kopercie, z 

dopiskiem:  

„Oferta – „Wykonanie i dostawa elementów małej architektury w ramach przebudowy 

Zielonego Rynku w Tomaszowe Lubelskim” 

 

6. Wykonawca może wprowadzić zmiany oraz wycofać złożoną przez siebie ofertę przed 

upływem terminu składania ofert. 

 

11. Opis sposobu obliczenia ceny 

1.  Cenę wykonania zamówienia Wykonawca ustalić ma w oparciu o wymogi zawarte w 

otrzymanym zapytaniu ofertowym.  

2.  Wykonawca określi cenę oferty w sposób podany w formularzu ofertowym, tj. poda 

cenę ofertową wraz z obowiązującym podatkiem VAT.  

3.  Cenę należy podawać w złotych polskich.  

4.  Cena oferty obejmować będzie wszystkie koszty konieczne do wykonania przedmiotu 

zamówienia. 

 

12. Sposób porozumiewania się z Zamawiającym 

1. Zamawiający informuje, że jedyną możliwą formą porozumiewania pomiędzy 

Zamawiającym a Wykonawcami jest forma pisemna. Zamawiający dopuszcza 

możliwość porozumiewania się za pomocą faksu (84 664 51 01) z tym, że wiadomość 

przesłaną faksem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt jej 

otrzymania.  

 2. Zamawiający przyjmuje wszelkie pisma w godzinach pracy, tj. w dni robocze od godz. 

700 do 1500. 

       3.  Przedstawicielem Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami jest: 

            - Pan Wiesław Sidorowicz, 
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13. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 

1. Oferty, w zaklejonej kopercie z dopiskiem: 

„Oferta – „Wykonanie i dostawa elementów małej architektury w ramach przebudowy 

Zielonego Rynku w Tomaszowe Lubelskim” 

  

 należy składać w siedzibie Zamawiającego w Tomaszowie Lubelskim, ul. Lwowska 37A 

w sekretariacie (I piętro pok. nr 101) w terminie do dnia 06.02.2019 r. do godz. 1100 

lub przesłać pocztą w powyższym terminie - liczy się termin wpływu do 

Zamawiającego, 

2. Każda oferta złożona lub przesłana zostanie opatrzona datą i godziną jej złożenia oraz 

podpisem osoby przyjmującej, a także liczbą dziennika, pod która została 

zarejestrowana, 

3. Wszelkie oferty otrzymane po terminie zostaną zwrócone Wykonawcom bez otwierania, 

4. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 06.02.2019 r. do godz. 1115 w siedzibie 

Zamawiającego w pokoju konferencyjnym (parter pok. nr 7). 

5. Otwarcie ofert będzie jawne, podczas otwarcia ofert podaje się nazwy oraz adresy 

Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny oferty, 

6. Badanie ofert odbywa się na posiedzeniu niejawnym komisji przetargowej, 

7. Komisja dokonuje wyboru oferty spośród ofert spełniających wymogi niniejszego 

zapytania ofertowego. 

 

14. Kryteria oceny ofert 

1. Zamawiający oceni i porówna jedynie oferty Wykonawców, które:  

    a) wpłynęły w terminie do dnia 06.02. 2019 r. do godz. 1100, 

    b) spełniają wymogi niniejszego zapytania ofertowego. 

2. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria: 

 

Lp. 

1. 

Kryterium podstawowe Waga – udział % w ocenie Maksymalna 

liczba punktów 

Cena całości oferty (C) 100% 100 pkt 

3.  Sposób oceny oferty: 

 

Oferty będą oceniane według poniższego algorytmu: 

       Kryterium - Cena brutto  – waga 100%. 

 

                          najniższa cena brutto ofertowa z przedłożonych ofert 

              C=  ------------------------------------------------------------------ x 100  

                                      cena  brutto oferty badanej 

4.  Punkty będą przyznawane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, bez 

zastosowania  zaokrągleń. 



 
 

 

 

„MÓJ RYNEK - mała architektura  w Tomaszowe Lubelskim” 

                                                                                                                                       6/6 

  

Suma punktów najtańszej spośród nie odrzuconych ofert po zsumowaniu może 

wynieść maksymalnie 100 punktów, pozostałe proporcjonalnie mniej. 

5.  Jeżeli Zamawiający nie może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na 

to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, 

którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert 

dodatkowych. 

6. Wykonawcy, składający oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż   

zaoferowane w złożonych ofertach. Jeżeli zostaną złożone oferty dodatkowe o takiej 

samej cenie, Zamawiający może odrzucić oferty, albo przeprowadzić negocjacje, 

dotyczące ceny, w celu wyboru oferty. 

 

15. Odrzucenie oferty 

 Zamawiający odrzuca ofertę jeżeli: 

1. Jej treść nie odpowiada treści niniejszego zapytania ofertowego. 

2. Jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów. 

 

16. Unieważnienie postępowania 

       1. Zamawiający dopuszcza możliwość unieważnienia postępowania lub odstąpienia od 

zawarcia umowy w każdym czasie bez podania przyczyny. 

2. O unieważnieniu postępowania lub odstąpienia od zawarcia umowy Zamawiający 

zawiadamia wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty.  

 

17. Zawarcie umowy 

Z Wykonawcą, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą zostanie podpisana 

umowa o treści określonej w załączniku nr 2 (wzór umowy) do niniejszego zapytania 

ofertowego. Podpisanie umowy nastąpi korespondencyjnie lub w siedzibie 

Zamawiającego. 

18. Wykaz załączników 

1. Formularz ofertowy. 

2. Wzór umowy. 

 

 

Tomaszów Lubelski 21.01. 2019 r.                                       Zatwierdził  

 

 

 
                                                                                                  ……………………………………… 

                                                                                                                      ( podpis ) 

 

 


