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pieczęć zamawiającego
ZAPYTANIE OFERTOWE
W związku z art.4 pkt.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz.759 z póź. zmianami), zwracamy się z zapytaniem ofertowym
o cenę dostaw/ usług /robót budowlanych
1. Zamawiający Urząd Miasta Kostrzyn nad Odrą.
2. Przedmiot zamówienia:
"Wykonanie deratyzacji w budynkach mieszkalnych Miasta Kostrzyn nad Odrą według
załączonego planu deratyzacji".
Zamówienie obejmuje wykonanie deratyzacji w dwóch terminach:
- wiosennym w terminie od 16 do 30 marca 2015 r.
- jesiennym w terminie od 16 –do 30 listopad 2015 r.
3. Istotne warunki zamówienia:
3.1. Wykonanie przedmiotu zamówienia nastąpi zgodnie z obowiązującymi przepisami,
w sposób gwarantujący bezpieczeństwo mieszkańców oraz zwierząt domowych. Trutka
wykładana będzie w karmnikach (zamontowanych jest 61szt.) lub bezpośrednio (dotyczy
preparatu w formie kostki).
3.2. Wykonawca zobowiązany jest:
- powiadomić placówki służby zdrowia: szpital, przychodnie zespołów lekarzy rodzinnych,
międzyzakładowe centra medyczne oraz powiatową inspekcję sanitarno-epidemiologiczną
o czynnościach wykonanych na terenie Miasta w związku z realizacją umowy
- rozmieścić w widocznych miejscach informacje ostrzegawcze, które winny zawierać nazwę
trutki, datę wyłożenia oraz sposób postępowania w razie zatrucia.
- zachować 14 dniowy termin wyłożenia preparatu trującego,
- pełnić ciągły nadzór nad prowadzoną akcją,
-dokonywać systematycznych przeglądów miejsc wyłożenia preparatu (co najmniej dwa razy
w każdym terminie deratyzacji),
-usuwać na bieżąco padłe gryzonie,
- oczyszczać nieruchomości z wszelkich pozostałości po przeprowadzonej akcji, z wyjątkiem
karmników deratyzacyjnych, które stanowią własność Zamawiającego i nie wolno ich
usuwać.
3.3. Do realizacji przedmiotu umowy Wykonawca użyje środka dopuszczonego do
stosowania na podstawie obowiązujących przepisów, za wyjątkiem preparatu Murin Facoum
– Pasta, który był wyłożony w roku 2013, oraz kostki woskowej KLERAT KB - preparat
zastosowany w 2014 r
3.4. Wykonawca we własnym zakresie i na swój koszt zapewni niezbędne do realizacji
przedmiotu umowy materiały, środki transportowe, sprzęt, osoby itp.
3. Termin realizacji zamówienia: do dnia 30.03.2015r. oraz do dnia 30.11.2015r.
4. Warunki wymagane od wykonawców oraz wykaz dokumentów potwierdzających
spełnienie wymaganych warunków:
Prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie objętym umową
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5. Cena jest jedynym kryterium oceny ofert.
W ofercie należy podać cenę netto i brutto dla powyższej usługi, w PLN. Cena powinna
uwzględnić wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, w tym koszty transportu,
sprzętu, ludzi itp., jakie obciążą Zamawiającego.
6. Inne istotne warunki zamówienia:
6.1. Termin płatności 21 dni od daty wystawienia faktury do Urzędu Miasta Kostrzyn nad
Odrą osobno za deratyzację wiosenną oraz deratyzację jesienną.
6.2. Płatnikiem jest Miasto Kostrzyn nad Odrą, ul. Graniczna 2, NIP 599-27-71-328.
6.3. Wynagrodzenie będzie płatne na podstawie protokołu odbioru wykonanych prac
i prawidłowo wystawionej faktury.
6.4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania ofertowego bez
podania przyczyny.
6.5. Wszystkie zapytania i odpowiedzi dotyczące realizacji zamówienia publicznego są
wiążące jeśli zostały złożone w formie pisemnej.
7. Sposób przygotowania oferty.
7.1. Ofertę sporządzić należy na załączonym druku „OFERTA” (załącznik nr 2).
7.2. Do oferty należy dołączyć:
- atest lub inny dokument potwierdzający dopuszczenie do stosowania preparatu, który
Wykonawca zamierza użyć do realizacji przedmiotu umowy,
- potwierdzenie, że w okresie ostatnich trzech lat (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy - w tym okresie) przed upływem terminu składania ofert, przynajmniej 2 usług
w zakresie wykonania usługi objętej przedmiotem zamówienia, tj. wykonanie deratyzacji
budynków mieszkalnych z podaniem ich powierzchni, daty i miejsca wykonania oraz
załączeniem dokumentów potwierdzających, że usługi zostały wykonane należycie.
7.3. Ofertę sporządzić należy w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie lub
komputerze, nieścieralnym atramentem lub długopisem. Oferta winna być podpisana przez
osobę upoważnioną i umieszczona w kopercie oznaczonej napisem "Wykonanie
deratyzacji".
8. Miejsce i termin złożenia oferty.
8.1. Ofertę złożyć należy do dnia 19.02.2015r. godz.12.00
8.2. Ofertę złożyć można osobiście w Biurze Obsługi Interesanta lub pocztą
9. Termin związania ofertą: 30 dni

....................................................................
(data, podpis osoby prowadzącej sprawę )

*niewłaściwe skreślić

str.2/2

