ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
o wartości szacunkowej poniżej 30 000 EURO
Zamawiający informuje, że:
- do postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych,
- zastrzega sobie prawo odwołania postępowania lub zmiany warunków postępowania przed
terminem składania ofert albo jego zamknięcia bez wybrania którejkolwiek oferty i bez
podania przyczyny,
- zastrzega sobie prawo prowadzenia negocjacji z wybranymi Wykonawcami.
I.
Nazwa i adres Zamawiającego.
Gmina Miasto Augustów, ul. 3 Maja 60, 16-300 Augustów
E-mail: urzad.miejski@urzad.augustow.pl, strona: www.urzad.augustow.pl,
http://um-augustow.pbip.pl/
Tel. 087 643 42 10, fax. 087 643 42 11
Adres do korespondencji: Urząd Miejski w Augustowie, ul. 3 Maja 60, 16-300 Augustów
II.

Tryb zamówienia.
Postępowanie o wartości szacunkowej poniżej 30 000 EURO. Do niniejszego zamówienia
nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

III.
Przedmiot zamówienia:
Zamówienie na wykonywanie usługi: dwukrotnego badania fizykochemicznych wód
opadowych z wylotów kanału deszczowego na terenie Miasta Augustowa w zakresie:
- zawiesina ogólna
- węglowodory ropopochodne.
Lokalizacja wylotów kanału deszczowego objętych badaniami:
1. Wylot ulica Mostowa w Augustowie.
2. Wylot ulica Grzybieniowa w Augustowie.
3. Wylot „A” ulica Legionów w Augustowie.
4. Wylot „B” ulica Legionów w Augustowie.
5. Wylot „C” ulica Legionów w Augustowie.
6. Wylot „D” ulica Kanałowa w Augustowie.
7. Wylot „E” ulica Kanałowa w Augustowie.
8. Wylot „D” Kanał Bystry w Augustowie.
9. Wylot „E” Kanał Bystry w Augustowie.
10. Wylot ulica Zarzecze w Augustowie
IV. Osoby uprawnione do kontaktów z oferentami:
– Adam Wysocki tel. 87 643 42 21 – sprawy dotyczące przedmiotu zamówienia,
– Renata Wojtuszko, tel. 87 6434219 – sprawy dotyczące procedury udzielenia zamówienia.
V. Termin wykonania zamówienia:
Terminy badań wody opadowej:
a/ czerwiec 2016r.
b/ listopad 2016r
VI. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania
tych warunków.
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O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące
warunki:
a/ Posiadanie certyfikatu Polskiego Centrum Akredytacji (PCA)
b/ Wykonawca winien posiadać aktualny wpis do właściwego rejestru (zaświadczenie o
wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, KRS)
Badania powinny być wykonane:
1) metoda pomiarowa dla zawiesiny ogólnej - PN-EN 872:2007 + Ap1:2007
2) metoda pomiarowa dla węglowodorów ropopochodnych - PN-EN ISO 9377-2:2003
Zamawiający zastrzega prawo do
w postępowaniu na etapie oceny ofert.

zweryfikowania

spełniania

warunków

udziału

VII. Kryteria oceny ofert.
1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie się kierował następującymi
kryteriami: cena 100%-100 pkt
2. Wybrana zostanie oferta, która spełnia wszystkie wymagania zawarte w niniejszym
zaproszeniu i uzyska największa ilość punktów.
VIII. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert.
Ofertę należy złożyć w Biurze Obsługi Klienta (pokój nr 7) Urzędu Miejskiego
w Augustowie przy ul. 3 Maja 60, 16-300 Augustów w godzinach urzędowania,
nie później niż do dnia 30 maja 2016 r. do godziny 10:00.
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 30.05.2016 r. o godzinie 10:15.
Oferta powinna być złożona w zamkniętej, nieprzezroczystej kopercie. Na kopercie należy
umieścić nazwę oraz adres Zamawiającego, nazwę i siedzibę (adres) Wykonawcy. Koperta
powinna zostać opisana w następujący sposób:
……………………………………
……………………………………
(Nazwa Wykonawcy)
……………………………………
……………………………………
(Siedziba -adres Wykonawcy)

Gmina Miasto Augustów
ul. 3 Maja 60
16-300 Augustów

Oferta na:

Zamówienie na wykonywanie usługi: dwukrotnego badania fizykochemicznych
wód opadowych z wylotów kanału deszczowego na terenie Miasta Augustowa
(nie otwierać przed 30.05.2016 r.)

IX. Termin związania z ofertą: 30 dni od dnia, w którym upływa termin składania ofert.
X. Zawartość oferty.
Oferta powinna zawierać następujące dokumenty:
1. Wypełniony formularz ofertowy – Formularz nr 1,
2. Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień do podpisania oferty albo
reprezentowania wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia
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(np. aktualny odpis z właściwego rejestru, aktualne zaświadczenie o wpisie
do ewidencji działalności gospodarczej, pełnomocnictwo wraz z dokumentami
potwierdzającymi, że osoba wystawiająca pełnomocnictwo jest do tego uprawniona),
Oferta niekompletna będzie podlegać odrzuceniu.
Zamawiający dopuszcza możliwość uzupełnienia oferty o dokumenty określone powyżej
w punkcie 2, Zamawiający ma prawo uzupełnić ofertę we własnym zakresie
o dokumenty ogólnodostępne, potwierdzające posiadanie uprawnień, do podpisania oferty.
Zamawiający ma prawo wezwać telefonicznie Wykonawcę do uzupełnienia wyżej
wymienionych dokumentów.
Zamawiający dopuszcza możliwość przesłania w/w dokumentów faksem lub pocztą
elektroniczną pod warunkiem, że ich treść zostanie przekazana również pisemnie.
Uzupełnienia faksem lub pocztą elektroniczną należy dokonać w dniu następnym po dniu
wezwania Wykonawcy do uzupełnienia.
Odrzuceniu podlegają oferty nie spełniające wymagań określonych w dokumentach
postępowania oraz oferty wykonawców nie spełniających warunków udziału
w postępowaniu.
XI. Zamawiający zastrzega:
- prawo do odwołania lub zmiany warunków postępowania przed terminem składania ofert
albo jego zamknięcia bez wybrania którejkolwiek oferty i bez podania przyczyny,
- możliwość unieważnienia postępowania w przypadku, gdy cena najniższej oferty przekroczy
kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na opracowanie dokumentacji projektowej,
-możliwość prowadzenia negocjacji cenowych z wybranymi Wykonawcami przed zawarciem
umowy.
W wyniku negocjacji nie może zostać ustalona cena wyższa niż wskazana w ofercie.

Augustów 23.05.2016 r.

W załączeniu do niniejszego zaproszenia:
1. Formularz nr 1 – formularz ofertowy,
2. Formularz nr 2,- projekt umowy
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Formularz nr 1
FORMULARZ OFERTOWY
Zamówienie na wykonywanie usługi: Dwukrotnego badania fizykochemicznych wód
opadowych z wylotów kanału deszczowego na terenie Miasta Augustowa
Niniejsza oferta zostaje złożona przez*:
Pełna nazwa wykonawcy

*

Adres wykonawcy

Numer telefonu
faksu, e-mail

W przypadku wykonawców występujących wspólnie (konsorcjum) należy podać dane wszystkich partnerów.

Osoba(y) uprawniona(e) do reprezentowania wykonawcy:
L.p.

Podstawa umocowania do
reprezentowania wykonawcy

Imię i nazwisko

1.
2.
1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z dokumentami postępowania na
następujących warunkach:
Zawiesina ogólna:
Kwota netto: ................................ zł. słownie: .......................................................................
Należny podatek VAT według stawki................... % wynosi................................. zł.
Kwota brutto: .............................. zł słownie: ........................................................................
Węglowodory ropopochodne:
Kwota netto: ................................ zł. słownie: .......................................................................
Należny podatek VAT według stawki................... % wynosi................................. zł.
Kwota brutto: .............................. zł słownie: ........................................................................
2. Jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.
3. Oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu.
4. Zapoznaliśmy się z dokumentami postępowania i akceptujemy ich postanowienia
bez zastrzeżeń.
5. Oświadczamy, że otrzymaliśmy wszelkie informacje niezbędne do przygotowania oferty.
6.
Oświadczamy, że oferując cenę określoną w punkcie 1
formularza oferty, należycie skalkulowaliśmy wszystkie koszty związane z realizacją
przedmiotu zamówienia określonego w zaproszeniu do składania ofert.

……………………………………………………..
(imię i nazwisko oraz podpis osoby reprezentującej Wykonawcę)
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Formularz nr 2
Projekt umowy
U M O WA
zawarta w dniu .............................. pomiędzy Gminą Miastem Augustów reprezentowaną
przez:
Wojciecha Walulika – Burmistrza Miasta Augustowa
zwanym dalej „Zamawiającym”
a ............................................................................................................................
reprezentowanym przez:
..............................................................................................................................
zwanym dalej „Wykonawcą”.
§1
Przedmiotem umowy jest usługa polegająca na dwukrotnym badaniu fizykochemicznym wód
opadowych z 10 wylotów kanału deszczowego na terenie Miasta Augustowa w zakresie
zawiesiny ogólnej i węglowodorów ropopochodnych.
§2
Ustala się wynagrodzenie za badany parametr /jedna próbka/ w wysokości :
1. Zawiesina ogólna ................ zł netto; słownie: …………………………….. zł
plus obowiązujący podatek VAT.
2. Węglowodory ropopochodne ................ zł netto; słownie: ……………………
…………………………. zł plus obowiązujący podatek VAT.
Należność zostanie opłacona w terminie 14 dni po każdorazowym badaniu i odebraniu
wyników badań, z konta Urzędu Miejskiego w Augustowie po otrzymaniu faktury
wystawionej na:
Gmina Miasto Augustów, ul. 3 Maja 60, 16-300 Augustów, NIP 846-15-29-116.
§3
Umowę zawiera się na czas określony do dnia 31.12.2016r. w tym: termin realizacji
pierwszego badania – czerwiec 2016r., drugiego badania – listopad 2016r.
§4
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego.
§5
Badania powinny być wykonane:
1) metodą pomiarową dla zawiesiny ogólnej - PN-EN 872:2007 + Ap1:2007
2) metodą pomiarową dla węglowodorów ropopochodnych - PN-EN ISO 9377-2:2003.
§6
Integralną część umowy stanowi oferta wykonawcy.
§7
Zamawiającemu przysługuje prawo wypowiedzenia umowy w trybie natychmiastowym w
przypadku powzięcia wiadomości o tym, że:
1) nastąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy w całości lub
części nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej
zawarcia
2) z winy Wykonawcy, zostało wszczęte postępowanie zmierzające do ogłoszenia upadłości,
rozwiązania firmy Wykonawcy
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Wykonawca nie przystąpił do realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn
lub nie kontynuuje realizacji przedmiotu umowy mimo dodatkowego wezwania
Zamawiającego złożonego na piśmie
4) Wykonawca realizuje przedmiot umowy naruszając jej postanowienia.
3)

§8
1.Zamawiający może odstąpić od umowy, jeżeli Wykonawca nie dotrzymuje
warunków umowy, w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o okolicznościach
stanowiących podstawę odstąpienia.
§9
Umowę sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, po 2 egzemplarze dla każdej ze
stron.
Wykonawca:

Zamawiający:
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