ZAPYTANIE OFERTOWE
Na usługi o wartości do 30 tyś euro
Miejski Zarząd Portu Jastarnia zaprasza do złożenia oferty na : wymianę balustrady na molo w
Jastarni

1. Opis przedmiotu zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest wymiana całej
konstrukcji balustrady na molo w Jastarni . Zakres robót obejmuje:
A. Prace rozbiórkowe w tym:




Demontaż poręczy drewnianej o łącznej długości około - 410 mb
Demontaż jednej deski pokładu i belki zamykającej – łączna długośd około 410 mb
Demontaż całej konstrukcji stalowej balustrady w tym :
 Stalowe słupki o przekroju 100 x 100 mm i wysokości 1080 mm - 214 szt
 Poprzeczki stalowe pomiędzy słupkami przekroju 50 x 50 mm - 426 szt.

Wszystkie zdemontowane elementy należy przetransportowad na teren Miejskiego
Zarządu Portu Jastarnia i przekazad Zamawiającemu.
Uwaga :
Poglądowe zdjęcia istniejącej balustrady i elementy pokładu przeznaczone do
demontażu przedstawiono na zdjęciach stanowiących załącznik nr. 2 do zapytania.

B. Prace montażowe w tym:










Montaż słupków stalowych o przekroju 100 x 100 do konstrukcji drewnianej mola - 214 szt.
Montaż poprzeczek stalowych pomiędzy słupkami o przekroju 50 x 50 - 426 szt.
Wyprofilowanie i docięcie na wymiar poręczy drewnianych
Montaż poręczy drewnianych o łącznej długości około – 410 mb
Montaż jednej deski pokładu o łącznej długości około- 410 mb
Przygotowanie i montaż deski zamykającej o łącznej długości około – 410 mb
Malowanie wszystkich zamontowanych elementów:
Jednokrotnie farbą podkładową
Dwukrotnie farbą nawierzchniową

Elementy stalowe , poręcz drewnianą, wkręty do mocowania wszystkich elementów
oraz farbę dostarcza Zamawiający.

2. Ogólne warunki umowy : umowa zawierała będzie zapisy określające :







Strony umowy
Opis przedmiotu umowy
Termin realizacji
Kary umowne za niedotrzymanie terminu realizacji
Wartośd zamówienia i warunki płatności
Okres i warunki gwarancji

3. Termin wykonania zamówienia : 02.10. 2017 – 15.12.2017
Zamawiający dopuszcza 2- etapowy odbiór i finansowanie .
I etap – po wykonaniu i odbiorze 50 % robót montażowych
II etap – po wykonaniu całości robót .

4. Warunki płatności:

płatnośd nastąpi w terminie 14 dni od zakooczenia I i II etapu prac

montażowych na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT. Podstawą do
wystawienia faktury będzie bezusterkowy protokół odbioru częściowego i koocowego .

5. Opis sposobu obliczania ceny.

W formularzu ofertowym należy podad cenę za 1 mb

całości robót rozbiórkowych i montażowych. Wartośd robót zostanie obliczona jako iloczyn
ceny jednostkowej i długości balustrady wynikającej z pomiaru powykonawczego
dokonanego w trakcie odbioru I i II etapu robót.

6. Opis kryteriów , którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze
oferty z podaniem znaczenia kryterium i sposobu oceny ofert:
A. Kryterium dostępu, na którego spełnienie przedstawid należy co najmniej jeden dokument
potwierdzający wykonanie prac o zakresie podobnym do zakresu objętego niniejszym
zapytaniem ofertowym.( referencje, protokół odbioru i t p )
B. Kryterium oceny ofert: Cena – waga 100%

7. Termin składania ofert: do dnia 28. 09. 2017 do godz. 10.00.

Oferty na formularzu

stanowiącym załącznik nr.1 do zapytania ofertowego wraz z załącznikami należy składad
osobiście, pocztą lub dostarczyd w inny sposób na adres : Miejski Zarząd Portu Jastarnia ul.
Portowa 43 84-140 Jastarnia . Ofertę należy złożyd w nieprzezroczystej kopercie
( opakowaniu) gwarantującej zachowanie poufności jej treści ( uniemożliwiające zapoznanie
się z jej treścią ) oraz zabezpieczającej nienaruszalnośd do wyznaczonego terminu otwarcia .
Koperta ( opakowanie) winna byd opatrzona nazwą i adresem Wykonawcy . Koperta
( opakowanie ) powinna zawierad także następujący opis : „ Oferta na wymianę balustrady
na molo w Jastarni . Nie otwierad przed dniem 28.09.2017 godz. 10.00 ”

8. Osoby upoważnione do udzielania informacji w sprawie zapytania
ofertowego:

Mirosław Mooko Tel 507 857 652

9. Załączniki:
Załącznik nr.1 – formularz ofertowy
Załącznik nr. 2 – zdjęcia balustrady

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
Mirosław Mooko
Kierownik MZP Jastarnia

