Nysa, dnia 24 lipiec 2017 r.
Nr zamówienia MZK/03/2017
ZAPROSZENIE
do złożenia oferty na usługi budowlane na rzecz
Miejskiego Zakładu Komunikacji w Nysie Sp. z o.o.
(zamówienie sektorowe – nie stosuje się ustawy Prawo Zamówień Publicznych)

1. Zamawiający:
Miejski Zakład Komunikacji w Nysie Sp. z o.o.
ul. Piłsudskiego 59, 48-303 Nys
NIP: 753-00-01-896 KRS nr 0000013995
Kapitał zakładowy 8.705.000 zł
tel./fax (77) 433 01 71, (077) 433 93 81
Godz. urzędowania 7 00 - 15 00
2. Przedmiot zamówienia:
1.

Przedmiotem zamówienia:
jest

wykonanie usługi remontowej polegającej na przebudowie i rozbudowie bramy

wjazdowej i wyjazdowej Myjni autobusowej wedle przedmiaru robót stanowiącego
Załącznik nr 2.
2.

Realizacja usługi na rzecz:
Miejskiego Zakładu Komunikacji w Nysie Sp. z o.o. ul. Piłsudskiego 59, 48-303 Nysa.
3. Wykonawca zobowiązuje się:

a) Wykonać przedmiot umowy w zakresie, terminach oraz zgodnie z postanowieniami
określonymi w niniejszej umowie oraz przedmiarze robót.
b) Przestrzegać na terenie prowadzonych prac przepisów dotyczących bezpieczeństwa i
higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej.
c) W czasie realizacji zamówienia utrzymywać obszar robót w należytym porządku oraz
składować w ustalonym przez Zleceniodawcę miejscu wszelkie urządzenia pomocnicze i

materiały oraz we własnym zakresie usuwać z terenu remontu śmieci, odpady materiałowe i
inne pozostałości po robotach. Koszty związane z opłatami za składowisko ponosi Wykonawca.
d) Ponosić pełną odpowiedzialność z tytułu realizacji niniejszej umowy, w szczególności za
szkody wyrządzone na skutek prowadzonych robót Zamawiającemu oraz osobom trzecim.
3. Opis przygotowania oferty:
Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pismem czytelnym zgodnie z formularzem
ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia.
Oferta i wszystkie załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania
firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym i wymogami ustawowymi.
Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela oferenta
należy dołączyć właściwe pełnomocnictwo lub upoważnienie.
Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby
podpisującej ofertę.
Cena oferty musi być podana cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem podatku VAT.
Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę. Ofertę składa się w jednym egzemplarzu.
Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystym, zamkniętym opakowaniu zaadresowanym na:
Miejski Zakład Komunikacji w Nysie Sp. z o.o, ul. Piłsudskiego 59, 48-303 Nysa
oznakowane następująco: “Oferta – remont bramy wjazdowej i wyjazdowej Myjni
autobusowej“ i opatrzone nazwą i dokładnym adresem oferenta lub przesłać na adres e-mail:
techniczny@mzk.nysa.pl
4. Warunki wymagane od oferentów ubiegających się o zamówienie:
O zamówienie mogą ubiegać się oferenci, którzy spełniają następujące warunki:
1. posiadają uprawnienia do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami
ustawowymi
2. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
3. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym
i osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia
4. znajdują się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia
5. po zapoznaniu się z warunkami zamówienia akceptują je bez zastrzeżeń.

Warunkami szczegółowymi wymaganymi od oferentów jest przedłożenie następujących
dokumentów:
Oferta powinna zawierać:
1.

dokument sporządzony wg wzoru określonego w: Formularzu ofertowym –
Załącznik nr 1.

2.

dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień/pełnomocnictw osób
składających ofertę, o ile fakt ten nie wynika z przedstawionych dokumentów
rejestrowych. Udowodnienie posiadania uprawnień do podpisania oferty ciąży na
Wykonawcy.

3.

aktualne

zaświadczenie

właściwego

naczelnika

urzędu

skarbowego

potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub
zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania
decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania ofert
4.

aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
lub

Kasy Rolniczego

Ubezpieczenia

Społecznego

potwierdzającego,

że

wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne
i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości
wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu składania ofert.
Dokumenty wyszczególnione w pkt 1 i 2 należy złożyć w formie oryginałów, dokumenty
wyszczególnione w pkt 3 i 4

w formie kserokopii potwierdzonych za zgodność przez

osobę/osoby uprawnione do podpisania oferty z dopiskiem “za zgodność z oryginałem“.
5. Termin realizacji zamówienia:
Termin rozpoczęcia realizacji zamówienia: 4 tygodnie od dnia zawarcia umowy.
6. Kryteria oceny ofert:
Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie kryterium:


cena - 90%



termin realizacji – 10%

100 punktów otrzyma oferta, która zaproponuje najniższą cenę oraz najkorzystniejsze warunki
w przedstawionym Projekcie umowy.
Oceny ofert dokona Komisja powołana przez Prezesa MZK w Nysie Sp. z o.o.
7. Termin i miejsce składania ofert:
Oferty należy składać do dnia 16 sierpnia 2017 roku do godziny 11.00 w sekretariacie
Miejskiego Zakładu Komunikacji w Nysie Sp. z o.o ul. Piłsudskiego 59, 48-303 Nysa.
8. Tryb udzielania wyjaśnień:
Oferent może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści Zaproszenia.
Pytania w formie pisemnej należy kierować na adres e-mail: techniczny@mzk.nysa.pl.
Ze strony zamawiającego osobą upoważnioną do udzielania wyjaśnień jest Izabela Książek tel.
kom. 601 585 741.
9. Otwarcie ofert:
Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 16 sierpnia 2017 roku o godzinie 11.15 w Miejskim
Zakładzie Komunikacji w Nysie Sp. z o.o. ul. Piłsudskiego 59, 48-303 Nysa.
Otwarcie ofert jest jawne.
Informacja o rozstrzygnięciu postępowania zostanie opublikowana na stronie internetowej
Zamawiającego.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od wyboru oferty, jeśli żadna ze złożonych
ofert nie spełni wszystkich kryteriów, bądź wyceny zainteresowanych Wykonawców znacząco
przewyższą kwotę przeznaczoną na ten cel z budżetu Spółki.

Załączniki:
1) Formularz ofertowy – Załącznik nr 1.
2) Przedmiar robót – Załącznik nr 2.
3) Umowa budowlana.

