Gubin, dnia 15.04.2022 r.
RG.3020.11.2022.LK

Zapytanie ofertowe
Zamawiający: Gmina Gubin, ul. Obrońców Pokoju 20, 66–620 Gubin, NIP 926-00-08–
977 zaprasza do złożenia ofert na „Zakup wraz z dostawą i montażem altany/wiaty
metalowej do m. Gubinek, gm. Gubin”
I.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą i montażem altany/wiaty
metalowej do m. Gubinek gm. Gubin.
2. Wszystkie produkty wyszczególnione w zapytaniu muszą być fabrycznie nowe oraz
wykonanie zgodnie z obowiązującymi normami jakości i bezpieczeństwa, a także
posiadać niezbędne certyfikaty.
3. Wykonawca dostarczy i zamontuje przedmiot zamówienia do m. Gubinek (plac
zabaw) gm. Gubin.
4. O terminie dostawy i montażu Wykonawca powiadomi Zamawiającego z co najmniej
3-dniowym wyprzedzeniem.
5. Za dzień zakończenia wszystkich zobowiązań Wykonawcy związanych z realizacją
zamówienia uważa się dzień, w którym podpisany zostanie protokół odbioru
wykonanego zamówienia bez zastrzeżeń.
6. Zapłata

za

wykonanie

przedmiotu

umowy

nastąpi

po

otrzymaniu

przez

Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury/rachunku, przelewem na rachunek
bankowy wskazany w treści faktury/rachunku.
7. Podana w ofercie cena jest ceną ryczałtową, kompletną, jednoznaczną i ostateczną,
musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszego ogłoszenia oraz obejmować
wszelkie koszty związane z realizacją zadania, jak również w nim nieujęte, a
niezbędne do realizacji zadania, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz
zgodnej
z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.
Szczegółowa specyfikacja:

 wymiary ok. 5 m x 3,6 m,
 aluminiowa rama (odporna na rdzę, malowana proszkowo),
 dach czterospadowy z poliwęglanu (grubość 6 mm, odporny na uderzenia oraz
warunki atmosferyczne, elastyczny),
 wbudowane rynny i spusty rynnowe,
 solidne i trwałe kotwienie do przygotowanego wcześniej przez Zamawiającego
podłoża z kostki brukowej (narażenie altany/wiaty na działanie podmuchów silnego
wiatru).

II.

TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA
Termin wykonania zamówienia: 30.06.2022 r.

III.

OKRES GWARANCJI
Okres gwarancji powinien wynosić min. 24 miesiące, licząc od dnia podpisania
protokołu odbioru bez uwag

IV.

SPOSÓB SKŁADANIA OFERT
Oferty można składać w formie pisemnej lub elektronicznej na adresy:
Urząd Gminy Gubin
ul. Obrońców Pokoju 20
66 – 620 Gubin
zamowienia.rg@gminagubin.pl
w terminie do dnia 25.04.2022 r. godz. 1500.
W przypadku składania oferty w sekretariacie Urzędu Gminy lub pocztą na kopercie
należy umieścić zapis : ,,Zakup wraz z dostawą i montażem altany/wiaty
metalowej do m. Gubinek gm. Gubin”.

V.

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY
Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim.

VI.

KRYTERIUM OCEN
Kryterium, którym kierować się będzie Zamawiający przy wyborze oferty: 100%

cena (brutto) za 1mb kabla. Zamawiający w trakcie oceny ofert może zwrócić się do
Wykonawcy o wyjaśnienie treści oferty.

VII.

TERMIN OCENY OFERT
Termin oceny ofert: do 27.04.2022 r.

VIII.

WARUNKI PŁATNOŚCI
Przelew w ciągu 21 dni licząc od dnia otrzymania faktury/rachunku od Wykonawcy.

IX.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania ofertowego bez
podania przyczyny.

X.

OSOBA UPOWAŻNIONA DO KONTAKTU Z WYKONAWCAMI
Kusa Lucyna, Katarzyna Wawrzyniak tel. 68 359 16 40 w. 127

Załączniki:
Załącznik nr 1 – wzór oferty
Załącznik nr 2 – oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Załącznik nr 3– rodo
Załącznik nr 4 – wzór umowy

