Słotwina , dnia 11-07-2012r

Nr sprawy 12/2012
Zaproszenie do złożenia
oferty na zadanie

Obsługa energetyczna
/ na podstawie art.4 pkt 8 ustawy – Prawo zamówień publicznych/
1. Świdnickie Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Słotwinie zaprasza do złożenia oferty
na zadanie: obsługa i bieżąca naprawa w zakresie instalacji i urządzeń elektroenergetycznych
na obiektach eksploatowanych przez Świdnickie Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne.
2. Opis przedmiotu zamówienia:
Obsługa w zakresie instalacji i urządzeń elektroenergetycznych obiektów wodociągowych i kanalizacyjnych
będących w posiadaniu Świdnickiego Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. z siedzibą w
Słotwinie 36, 58-100 Świdnica znajdujących się na terenie Gminy Świdnica oraz bieżące naprawy i
usuwanie awarii instalacji i urządzeń na tych obiektach.
Wykonawca zobowiązuje się do prowadzenia stałego dozoru i wykonania robót na instalacjach i
urządzeniach elektroenergetycznych w obiektach eksploatowanych przez Zamawiającego, polegających w
szczególności na :
a) w zakresie dozoru:
- prowadzeniu właściwej gospodarki i eksploatacji urządzeń energetycznych,
kompletowaniu,
prowadzeniu
dokumentacji
techniczno-ruchowych
maszyn,
urządzeń
elektroenergetycznych,
- comiesięcznym odczytaniu wskazań liczników elektrycznych na obiektach oraz podaniu wskazań do
zakładu energetycznego,
- planowaniu cyklicznych przeglądów i remontów maszyn i urządzeń energetycznych oraz właściwym ich
dokumentowaniu,
- opracowywaniu zapotrzebowania materiałów na eksploatację, konserwację i remonty urządzeń
energetycznych,
- udziale w odbiorach technicznych remontowanych i nowych urządzeń oraz zadań inwestycyjnych i
remontowych w zakresie prowadzonych spraw energetycznych,
- ustalaniu przyczyn powstawania awarii i działalności zapobiegawczej,
- opracowaniu norm i kontroli zużycia energii elektrycznej,
- ustalaniu porządku pracy urządzeń energetycznych,
- prowadzeniu sprawozdawczości z zakresu gospodarki energetycznej,
- utrzymaniu w pełnej sprawności urządzeń elektroenergetycznych (w ruchu ciągłym) w obiektach
Zamawiającego,
- prowadzenie analiz przyczyn awaryjności urządzeń energetycznych i działanie na rzecz ich
wyeliminowania
b) w zakresie prac awaryjnych i remontowych:
- usuwanie awarii instalacji i urządzeń elektroenergetycznych obiektów wodociągowych i kanalizacyjnych,
- wykonywaniu prac elektroenergetycznych w podległych obiektach Zamawiającego zapewniających
sprawność techniczną instalacji i urządzeń,
- bieżące naprawy i przeróbki w zakresie elektroenergetycznym wynikające z potrzeb np. podłączenia
nowego urządzenia.
c) w zakresie pomiarów i badań instalacji elektrycznych i urządzeń energetycznych:
- wykonanie okresowych pomiarów i badań instalacji elektrycznych oraz urządzeń.
3. Przewidywany termin realizacji

Sierpień 2012 – Grudzień 2013

4. Kryterium wyboru oferty:
Czynności dozoru ryczałtowe wynagrodzenie - 80%
Prace awaryjne i remontowe stawka za rbh z narzutami - 15%,
Okresowe pomiary i badania instalacji elektrycznej stawka za rbh z narzutami - 5%,
Oferta winna zawierać następujące dokumenty:
1) formularz oferty cenowej w załączeniu. Zał. Nr 1
2) oświadczenie wykonawcy złożone zgodnie z wymogami art.22 ustawy oświadczenia w
załączeniu. Zał. Nr 2
5. Ceny oferty podane w wartościach netto.
6. Sposób przygotowania oferty:
1) ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie
2) na kopercie umieścić należy adres zamawiającego oraz nazwę i adres wykonawcy, a także napis o
treści: „Oferta na zadanie Obsługa energetyczna Nie otwierać przed terminem otwarcia ofert tj. 1807-2012r. godz. 9:00”.
3) ceny w ofercie winny być podane w PLN i wyrażone winny być cyfrowo i słownie,
4) oferta winna być napisana w języku polskim, czytelną i trwałą techniką (drukiem)
5) ceny winny obejmować całość poszczególnych zakresów.
7. Oferty składać należy w terminie do 18-07-2012r. do godz. 8:45 w siedzibie zamawiającego,
Słotwina 36 , 58-100 Świdnica, sekretariat.
8. Oferty złożone po upływie określonego terminu składania ofert nie będą rozpatrywane.
9. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18-07-2012r o godz. 9:00 w siedzibie Zamawiającego tj. Słotwina 36.
10. Osobą uprawnioną do kontaktów z oferentami jest Marek Baliński tel. 665-188-101
11. W postępowaniu na udzielenie zamówienia nie mają zastosowania przepisy ustawy – prawo
zamówień publicznych,
12. O wyborze oferty oferenci zostaną poinformowani bezpośrednio po rozstrzygnięciu postępowania,
13. Z wybranym oferentem zostanie zawarta umowa.
14. Projekt umowy w załączeniu.

Sporządził:
Marek Baliński

....................................................
/ data , podpis Prezesa Spółki/

……………………………………

.......................................................

zał. Nr 1

(miejscowość,data)

……………………………………
( wykonawca, nazwa, adres)

tel/fax …………………………...

Świdnickie Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.
Słotwina 36 58-100 Świdnica
OFERTA
Jako odpowiedź na zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn.:
obsługa w zakresie instalacji i urządzeń elektroenergetycznych obiektów wodociągowych i
kanalizacyjnych będących w posiadaniu Świdnickiego Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z
o.o. z siedzibą w Słotwinie 36, 58-100 Świdnica znajdujących się na terenie Gminy Świdnica oraz bieżące
naprawy i usuwanie awarii instalacji i urządzeń na tych obiektach.
1) Oferuje wykonanie zamówienia zgodnie z wymogami określonymi w zaproszeniu za kwotę w wysokości:

1. Za czynności dozoru
miesięczne ryczałtowe wynagrodzenie ……............... zł netto
słownie: ………………………………………………………….……………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………

2. Za wykonane prace awaryjne i remontowe oraz użyte materiały własne wynagrodzenie ustalone na
podstawie faktycznie wykonanego zakresu prac w oparciu o następujące składniki :
- stawka roboczogodziny - ………… zł/rb ,
- koszty pośrednie - ………………. % od stawki roboczogodziny,
- narzut zysku - …………………..

%

Stawka roboczogodziny z narzutami - ………….……. zł netto
słownie: …………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

- stawka za 1 km przejechanych km - …………………

zl/km

- koszty zakupu materiałów …………………………… %

3. za wykonanie okresowych pomiarów i badań instalacji elektrycznych

- stawka roboczogodziny - ………… zł/rb ,

- koszty pośrednie - ………………. % od stawki roboczogodziny,

- narzut zysku - …………………..

%

Stawka roboczogodziny z narzutami - ………….……. zł netto

słownie: ………………………………………………………….……………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………

2)

Wymagany termin realizacji umowy : sierpień 2012r. do Grudzień 2013r.

3)

Oświadczam, że zawarte w zaproszeniu do złożenia oferty warunki akceptuję i zobowiązuję się w
przypadku przyjęcia mojej oferty do zawarcia umowy na w/w warunkach.
…………………………………………
(data , pieczęć i podpis wykonawcy)

zał. Nr 2
WYMAGANE OŚWIADCZENIA

Nazwa zadania:

Dostawa obudowy studni głębinowej wraz z montażem rur pompowych i agregatu
głębinowego w miejscowości Komorów.

PKT I
Oświadczenie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Z późniejszymi zmianami – Prawa Zamówień
Publicznych (Dz.U.07.223, poz. 1655 z późn. zm.)
Oświadczamy, że spełniamy warunki określone w zapytaniu ofertowym.
1. posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
2. posiadamy wiedzę i doświadczenie zapewniające należyte wykonanie zapytania ofertowego;
3. dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

……………………, dnia…………….

……………………………
podpis i pieczęć osoby upoważnionej
do reprezentowania firmy

PKT II
Oświadczenie z § 2 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie
rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być
składane(Dz. U. nr 226, poz. 1817).

Oświadczamy, że brak jest podstaw do wykluczenia nas z przedmiotowego postępowania na podstawie art. 24 ust. 1
ustawy z dnia 29 stycznia 2004r z późniejszymi zmianami Prawa Zamówień Publicznych (Dz.U.07.223, poz. 1655 z
późn. zm.)

……………………, dnia…………….

……………………………
podpis i pieczęć osoby upoważnionej
do reprezentowania firmy

