
SYGNATURA  AKT:  BOSIR/ZP - 08.02.2017

ZAPYTANIE   OFERTOWE
1.N A B Y W C A:
Gmina Busko-Zdrój,  ul. Mickiewicza 10,  28-100 Busko-Zdrój,  NIP 655-187-96-46
O D B I O R C A:
Buski Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Grotta 3a, 28-100 Busko– Zdrój
Tel:. 413705150, Fax: 413705251, 
E-mail: dyrektor@bosir.busko.pl 
Godziny urzędowania (pracy): od poniedziałku  do  piątku  700 – 1500.
Buski  Ośrodek  Sportu  i  Rekreacji  w  Busku-Zdroju,  zwany  dalej  BOSIR,  zaprasza  do  składania  ofert  w  postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego, o wartości szacunkowej poniżej 30 000 Euro (Zarządzenie nr 221/2016 Burmistrza
Miasta i Gminy Busko-Zdrój z dnia 22.12.2016r.), w trybie zapytania ofertowego, na zadanie pod nazwą:

„Wynajem 2 sztuk toalet przenośnych w terminie od 04.03. 2017r  do 15.06.2017r.”
2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
(1) Dostawa i montaż 2 szt. toalet przenośnych na terenie Stadionu Miejskiego w Busku-Zdroju przy ul. Kusocińskiego 1.
(2) Serwis toalet co dwa tygodnie w piątek lub sobotę (opróżnianie, mycie i odkażanie, uzupełnianie wody, papieru i mydła).
(3) Przyjęcie ryzyka spalenia lub kradzieży przez Właściciela toalet.
(4) Każda z toalet powinna spełniać niżej opisane wymagania:
     a) drzwi toalet o profilu zamkniętym,
     b) podłoga przeciwpoślizgowa,
     c) muszla ustępowa z deską,
     d) pisuar,   
     e) umywalka ze zbiornikiem na wodę,
     f) pojemnik na 2 rolki papieru toaletowego,
     g) drzwi zamykane z zewnątrz na kłódkę,
     h) zamek wewnętrzny z systemem „wolne / zajęte”, widocznym z zewnątrz toalety,
     i) dozownik na mydło w  płynie.
3. TERMINY I MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA:
(1) Termin składania ofert do 02-03-2017 r. godz. 1500.
(2) Terminy wykonania zamówienia: 04.03. 2017r.  do 15.06.2017r.
(3)  Miejsce wykonania zamówienia:   Stadion Miejski w Busku-Zdroju , ul Kusocińskiego 1, 28-100 Busko-Zdrój.
4. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERTY:
(1) Wykonawca może złożyć jedną ofertę na całość zadania.
(2) Ofertę, z wykorzystaniem wzoru opracowanego przez Odbiorcę ( zał. nr 1 ), należy sporządzić w języku polskim, oznaczyć
pieczęcią Wykonawcy i podpisać przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy.
(3) Ofertę  można  składać  drogą  elektroniczną  w  formacie  PDF  na  adres  e-maila  dyrektor@bosir.busko.pl,  osobiście
lub poprzez doręczyciela na adres Odbiorcy, podany w pkt 1 niniejszego zaproszenia.
(4) Do oferty należy załączyć parafowany projekt umowy ( zał. nr 2 ).
5.    OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI NABYWCA BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY:
5.1  Nabywca uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie do szczegółowego rozpatrywania, jeżeli:
    a) oferta co do formy opracowania i treści spełnia wymagania określone w niniejszym zaproszeniu,
    b)  złożone dokumenty są aktualne i podpisane przez osoby uprawnione,
    c) oferta została złożona w określonym przez Odbiorcę 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, zostaną wyliczone 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,
Nabywca wezwie wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia ofert dodatkowych.
6.   ZAWARCIE  UMOWY:
6.1 Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty.
6.2 W przypadku, gdy okaże się, że Wykonawca, którego oferta została wybrana, będzie uchylał się od zawarcia umowy,
Nabywca może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.
                                                                                                                    Z  up. Burmistrza
                                                                                                                           mgr inż. Marian Ragan
                                                                                                                     Dyrektor  Buskiego Ośrodka Sportu
                                                                                                                                i Rekreacji w Busku-Zdroju       
                                                                                                                  (  Podpis   Nabywcy  )       
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