Pułtusk, dn. 22.09.2022r.

IPŚP. 7011.74.2022
ZAPYTANIE OFERTOWE
Dotyczące: Dostawy elementów ruchomych lodowiska
i wytworzeniem tafli lodu na istniejącej płycie żelbetowej.

w

Pułtusku wraz z uruchomieniem

I. Nazwa i adres Zamawiającego:
Gmina Pułtusk
ul. Rynek 41, 06-100 Pułtusk
tel. (23) 306 72 01, faks (23) 692 42 96
li. Opis przedmiotu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa elementów ruchomych lodowiska w Pułtusku wraz
z uruchomieniem i wytworzeniem tafli lodu na istniejącej płycie żelbetowej. W ramach
zarnowrerua
Zamawiający udostępni Wykonawcy agregat chłodniczy Trane - chłodzony
powietrzem ze sprężarkami typu scroll, będący własnością Gminy Pułtusk, znajdujący
się na terenie Szkoły Podstawowej nr 4 przy ul. New Britain 1 w Pułtusku oraz bandy rekreacyjne.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: załącznik nr 3.
3. Wzór umowy załącznik nr 4.
4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
5. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo
zamówień publicznych (Dz.U. z 2021r. poz. 1129) na podstawie wyłączenia ze stosowania zgodnie
z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.
Ili. Termin wykonania zamówienia:
01.12.2022r. - 28.02.2023r.
IV. Miejsce wykonania zamówienia:
Dziatki nr 62/2, 64/2, 67 /1, 68/1 i 69/2 obr. 13 miasta Pułtusk, teren Publicznej Szkoty
Podstawowej Nr 4 z klasami sportowymi im. Ireny Szewińskiej w Pułtusku, ul. New Britain 1,
06-100 Pułtusk.
V. Opis sposobu przygotowania oferty:
Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania.
Oferta powinna być:
•

Opatrzona pieczątką firmową,

•

Posiadać datę sporządzenia,

•

Zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,

•

Podpisana czytelnie przez Wykonawcę

VI. Miejsce oraz termin składania ofert:
1. Ofertę wg załączonego wzoru (załącznik nr 1), należy składać w siedzibie Zamawiającego
(ul. Rynek 41, 06-100 Pułtusk) na biurze podawczym w godzinach pracy Urzędu
Miejskiego w Pułtusku lub przekazać na adres e-mail: anna.podgrudna@pultusk.pl
do dnia 30.09.2022r. (piątek) r. do godz. 12.00 w zapieczętowanej kopercie z dopiskiem:
„IPŚP. 7011.74.2022 - ,,Dostawa elementów ruchomych lodowiska w Pułtusku wraz
z uruchomieniem i wytworzeniem tafli lodu na istniejącej płycie żelbetowej "
2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
3. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień
dotyczących treści złożonych ofert.
VII. Warunki udziału w postępowaniu:
O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy w okresie ostatnich 5 lat
przed upływem terminu składania ofert, jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie wykonał co najmniej 2 usługi polegające na dostawie elementów ruchomych
stanowiących wyposażenie lodowiska. Na potwierdzenie spełnienia warunku Wykonawca
załączy dowody potwierdzające należyte wykonanie zamówienia np. referencje, protokoły
odbioru z adnotacją o prawidłowo wykonanej usłudze.
VIII. Oferta:
Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Oferta musi być sporządzona w języku polskim.
Strony oferty muszą być trwale ze sobą połączone, kolejno ponumerowane
oraz zaparafowane. Oferty należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym
odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia opakowania.
Oferta musi zawierać:
1. Formularz ofertowy (załącznik nr 1} wraz z fotografiami proponowanych urządzeń.
2. Uzupełniony wykaz usług (załącznik nr 2} wraz z dokumentami potwierdzającymi
doświadczenie zawodowe.
3. Oświadczenie w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę (załącznik nr 5}.
IX. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty/ otwarcie oferty:
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Urzędu Miejskiego w Pułtusku w dniu 30.09.2022r. o godz.
12.30.
X. Inne informacje:
1. Prowadzący sprawę: Wydział Inwestycji i Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych
Urzędu Miejskiego w Pułtusku.
2. Osobą ze strony Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcami i udzielanie informacji
oraz odpowiedzi na pytania na temat zamówienia jest:
- Anna Podgrudna, 23 306 72 23, e-mail: anna.podgrudna@pultusk.pl
- Danuta Łada, tel. 23 306 72 24, e-mail: danuta.lada@pultusk.pl
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podawania
przyczyny bez prawa roszczeń Wykonawców do zwrotu kosztów uczestnictwa
w postępowaniu.
Załączniki do zapytania ofertowego:
1. Formularz ofertowy.
2. Wykaz usług.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.
4. Projekt Umowy.
5. Oświadczenie w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę.

Sporządzi/a: Anna Podgrudna
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