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Jelenia Góra, 03.08.2020 r.
Znak sprawy: GKZ.271.2.2020
ZAPYTANIE OFERTOWE
1. Zamawiający:
Miasto Jelenia Góra, Plac Ratuszowy 58, 58-500 Jelenia Góra
zaprasza do złożenia ofert na: Zakup i montaż wiat przystankowych

2. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zakup, transport i montaż czterech sztuk nowych wiat
przystankowych montowanych na terenie miasta Jelenia Góra.
Uszczegółowienie zakresu przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 1 – Opis
przedmiotu zamówienia
Termin realizacji zamówienia do: 30.10.2020 r.
4. Miejsce i termin złożenia oferty: Urząd Miasta Jelenia Góra Wydział Gospodarki
Komunalnej, ul. Stefana Okrzei 10, 58-500 Jelenia Góra pok. 207 do dnia 14.08.2020 r.
do godz. 12:30.
5. Termin otwarcia ofert: 14.08.2020 r. godz. 13:00.
6. Warunki udziału w postępowaniu:
Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty:
- Karty katalogowe oferowanych wiat – wiaty winny być zwymiarowane
dla sprawdzenia spełnienia warunków określonych w pkt 2.1. i 2.4., załącznika nr 1 – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, (dodatkowo należy dołączyć wymiarowanie fundamentów) oraz informacje o zasadach kontroli okresowej i konserwacji;
- Karty katalogowe oferowanych gablot – gabloty powinny być zwymiarowane
dla sprawdzenia spełnienia warunków określonych w pkt 2.5. i 2.6., załącznika nr 1 – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, oraz informacje o zasadach kontroli okresowej
i konserwacji (w szczególności w zakresie podświetlanych gablot LED);
- Certyfikat zgodności zakładowej kontroli produkcji dotyczący oceny i weryfikacji stałości
właściwości użytkowych wg normy PN-EN 1090-1+A1:2012 potwierdzający, że dostarczone
konstrukcje stalowe wiat spełniają wymogi ww. normy, zgodnie z rozporządzeniem UE
nr 305/2011 z dnia 09.03.2011 r. obowiązującym od 01 lipca 2014 r. określającym zharmonizowane warunki wprowadzenia do obrotu wyrobów budowlanych oraz wszystkie inne niezbędne atesty i certyfikaty CE, zgodne z obowiązującymi przepisami prawa. Certyfikat zgodności zakładowej kontroli produkcji wystawiony zostanie przez niezależny podmiot posiadający uprawnienia do certyfikacji;
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- Certyfikat zgodności zakładowej kontroli produkcji dotyczący oceny i weryfikacji stałości
właściwości użytkowych wg normy PN-EN 12150-1:2015-11 potwierdzający, że dostarczone
szkło hartowane stanowiące wyposażenie wiat spełnia wymogi ww. normy;
- Certyfikat zgodności zakładowej kontroli produkcji dotyczący oceny i weryfikacji stałości
właściwości użytkowych wg aktualnej normy PN-EN 60598-1:2015-04 oraz PN-IEC 598-21:1994/Ap1:2000 potwierdzający, że dostarczone gabloty podświetlane LED, stanowiące wyposażenie wiat, spełniają wymogi ww. normy;
7. Kryterium oceny ofert: najniższa cena.
8. Wzór oferty - załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.
9. Warunki płatności - określone w projekcie umowy - załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.
10. Sposób przygotowania oferty:
 Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej w języku polskim;
 Złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie z opisem:
Miasto Jelenia Góra – Wydział Gospodarki Komunalnej
Oferta na zadanie pn.: „Zakup i montaż wiat przystankowych”
Nr postępowania GKZ.271.2.2020
Nazwa i adres Wykonawcy:
Nie otwierać przed dniem 14.08.2020 r. godz. 13.00

11. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami ze strony Zamawiającego:
Patrycja Kruze, tel. 75 7 546 220, fax. 75 75 46 396, e-mail: pkruze@jeleniagora.pl
(imię i nazwisko, nr telefonu, faksu, e-mail)

Z up. PREZYDENTA MIASTA
JELENIEJ GÓRY
Janusz Łyczko
Zastępca Prezydenta Miasta
………………..…………………..………..
data i podpis osoby upoważnionej*

*osoba upoważniona: Prezydent Miasta, Zastępca Prezydenta, Skarbnik, Sekretarz
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