19.11.2015 r.
ZAKŁAD AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ ZAKŁAD USŁUG PRALNICZYCH ZAPRASZA
DO ZŁOŻENIA OFERTY NA ZADANIE PN:
„Dostawa z montażem kontenera w celu magazynowania bielizny brudnej i czystej w Wodzisławiu
Śląskim przy ul. Wałowej 30”
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień
publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30 tys. euro
Zakładu Aktywności Zawodowej Zakładu Usług Pralniczych w Wodzisławiu Śląskim.
I.

Opis przedmiotu zamówienia:

1. Skonstruowanie, wykonanie, dowóz, rozładunek i montaż kontenera dwu-modułowego
z wewnętrzną ścianką działową, krytego dachem czterospadowym o wymiarach zewnętrznych:
Długość od 5995 mm do 6000 mm,
Szerokość od 5995 mm do 6000 mm,
Wysokość użytkowa (do stropodachu) 2500 mm,
Wysokość do kalenicy 3500 mm.
II.

Opis techniczny

Szczegółowy opis oraz inne istotne warunki wykonania kontenera zgodnie z projektem
budowlanym budynku kontenerowego magazynu na potrzeby działalności Zaz Zakład Usług
Pralniczych przy ul. Wałowej 30 w Wodzisławiu Śląskim znajdują się w załączniku 4.
III.

Formularz ofertowe należy przesłać na adres:
e-mail: zazwodzislaw@wp.pl lub,
na piśmie na adres: 44-300 Wodzisław Śląski ul. Wałowa 30

IV.

Termin realizacji: 29.02.2016 r.

V. Warunki płatności:
a) zaliczka 65% kwoty netto plus należny podatek VAT od dnia podpisania umowy do
31.12.2015r., nastąpi przelewem na podstawie prawidłowo wystawionej przez wykonawcę
zaliczkowej faktury VAT.
b) pozostała część kwoty zostanie dokonana przelewem na konto Wykonawcy po dokonaniu
odbioru kontenera w ciągu 30 dni na podstawie prawidłowo wystawionej przez wykonawcę
faktury VAT.
VI.

Kryterium wyboru: Zamawiający przyzna kontrakt Wykonawcy, co do którego oferty
ustalono, iż odpowiada ona wymaganiom przedstawionym w niniejszej dokumentacji i który
zaoferował najkorzystniejszą – najniższą cenę ofertową brutto za wykonanie całości
zamówienia.

VII. Wymagania dodatkowe:
Zamówienie obejmuje ponadto następujące elementy i prace, które oprócz elementów
zawartych w przedmiarze powinny być uwzględnione w oferowanej cenie ryczałtowej,
między innymi: koszty transportu dostawy kontenera sanitarnego, zabezpieczenie miejsc
prowadzenia robót pod względem BHP, prace przygotowawcze i porządkowe w trakcie i po
realizacji robót.
Wykonawca udzieli 24 miesięcznej gwarancji na przedmiot zamówienia.
Zamawiający wymaga odpowiedzi na niniejsze ogłoszenie w terminie do 27.11.2015 r. do godz
10:00
Osoba do kontaktu w sprawie przedmiotu zamówienia: Kowalewska Paulina tel. 32 454 60 13
Załączniki:
Załącznik nr 1 Szkic kontenera
Załącznik nr 2 Umiejscowienie kontenera
Załącznik nr 3 Wzór umowy
Załącznik nr 4 Szczegółowy opis oraz inne istotne warunki zgodnie z projektem budowlanym
budynku kontenerowego magazynu na potrzeby działalności Zaz Zakład Usług Pralniczych
przy ul. Wałowej 30 w Wodzisławiu Śląskim.

