
SYGNATURA AKT: BOSIR/ZP - 05.03.2014

ZAPYTANIE   OFERTOWE
1. ZAMAWIAJĄCY:
Nazwa Zamawiającego: Buski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Busku-Zdroju
Adres Zamawiającego: ul. Grotta 3a, 28-100 Busko– Zdrój 
NIP: 655-197-07-14
REGON: 260574828
Tel:. 413705150, Fax: 413705151,     
E-mail: dyrektor@bosir.busko.pl 
Godziny urzędowania (pracy): od poniedziałku  do  piątku  700 – 1500,
Buski  Ośrodek  Sportu  i  Rekreacji  w  Busku-Zdroju  zaprasza   do   składania   ofert  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia 
publicznego o wartości szacunkowej poniżej 14 000 Euro (zarządzenie nr 67/2007 Burmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdrój z dnia 07.10.2008r.  
z poź. zm.), w trybie przetargu nieograniczonego, na zadanie pod nazwą:
„Remont zjeżdżalni wodnej rurowej - Ǿ 1000mm x 67mb, na krytej na Pływalni Miejskiej im. Stefana Komendy przy Buskim 
Ośrodku Sportu i Rekreacji”. 
2.  OPIS  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA:   
1.1  Podstawowy zakres remontu:

1) regeneracja  – odnowienie  -  około  50  %  (do  125m2) zewnętrznej  warstwy  zabezpieczającej  rurę  zjeżdżalni,  w  kolorze 
istniejącym obecnie na elewacji zewnętrznej rury,    

2) wymiana masy uszczelniającej w łączeniach pomiędzy elementami, wewnątrz rury zjazdowej,
3) naprawa uszczerbień, odprysków oraz pęknięć na zjeżdżalni i wannie hamownej ( do 1% pow),
4) regeneracja powierzchni elementu startowego oraz zabezpieczenie powierzchni przed ponownym osiadaniem,
5) przegląd i konserwacja konstrukcji wsporczej zjeżdżalni
6) przegląd i konserwacja śrub kotwiących słupy konstrukcji. 

1.2 Wymagania dodatkowe:
1) okres gwarancji na wykonane roboty – minimum 24 miesięcy,
2) prace należy wykonać przy tem. zewnętrznej min. 8 0C.
3) prace należy wykonać bez konieczności wyłączenia niecki basenowej z normalnej eksploatacji.

3.  TERMINY I MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA:
3.1  Termin składania ofert do 14-03-2014 r. godz. 1445. 
3.2  Terminy wykonania zamówienia do 30-04-2014r. 
3.3  Miejsce wykonania zamówienia – Pływalnia Miejska im. Stefana Komendy, ul. Grotta 3a, 28-100 Busko-Zdrój.
4.   OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERTY:
4.1  Wykonawca może złożyć jedną ofertę.
4.2 Oferta musi być opieczętowana pieczęcią wykonawcy i podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy oraz 
sporządzona (z wykorzystaniem wzoru – zał. nr 1), w języku polskim, w formie pisemnej, a wszelkie poprawki w ofercie muszą być 
naniesione czytelnie oraz opatrzone pieczątka i  podpisem osoby podpisującej ofertę.
4.3  Do oferty należy załączyć parafowany projekt umowy (zał. nr 2).
4.4  Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie/opakowaniu w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści 
oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert, zaadresowanej do zamawiającego na adres podany w punkcie 1 
niniejszego zaproszenia i opatrzonej nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy oraz oznaczone w sposób następujący:
„Remont  zjeżdżalni  wodnej  rurowej  -  Ǿ 1000mm  x  67mb,  na  krytej  na  Pływalni  Miejskiej  im.  Stefana  Komendy 
przy Buskim Ośrodku Sportu i Rekreacji” - Nie otwierać przed  14-03-2014 r. godz. 1445

5.    OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY:
5.1  Zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie do szczegółowego rozpatrywania, jeżeli:

1) oferta co do formy opracowania i treści spełnia wymagania określone w niniejszym zaproszeniu,
2) złożone dokumenty są aktualne i podpisane przez osoby uprawnione,
3) oferta została złożona w określonym przez Zamawiającego terminie,

5.2     Jedynym  kryterium  wyceny  ofert  jest  cena  brutto. Oferta  z  najniższą  ceną  otrzyma  maksymalną  ilość  –  100  punktów. 
Ilość punktów uzyskanych przez pozostałe oferty, zostanie wyliczona według poniższego wzoru:

                                  cena oferowana minimalna brutto
                        Ilość pkt.   =        ————————————       x 100 
                                                            cena badana brutto
5.3   Jeżeli  wybór  oferty najkorzystniejszej  będzie  niemożliwy  z  uwagi  na fakt,  że  zostały  złożone oferty o takiej  samej  cenie, 
zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia ofert dodatkowych.
6.   ZAWARCIE  UMOWY:
6.1  Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej  w  terminie  3 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej 
oferty,  a w  przypadku gdy w postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty oraz nie wykluczono żadnego Wykonawcy,  możliwe jest 
zawarcie umowy przed upływem ww. terminu.
6.2  W  przypadku,  gdy  okaże  się,  że  Wykonawca,  którego  oferta  została  wybrana,  będzie  uchylał  się  od  zawarcia  umowy,  
Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert,  bez przeprowadzania ich ponownej  oceny chyba, 
że zachodzi jedna z przesłanek unieważnienia postępowania.

                                                                                                       
                                                                                                             Dyrektor  BOSIR
                                                                                                                           Marian  Ragan
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