
Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Oznaczenie sprawy: DI/2018/05      Puławy, dnia  12  lipca 2018r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

na wykonanie zamówienia  w zakresie usługi   wykonania dokumentacji obejmującej projekty

organizacji ruchu,  projekty techniczne  oraz  SSTWiORB związane  z montażem automatów

biletowym   wraz z kablowym przyłączeniem  elektroenergetycznym.

I. Istotne warunki zamówienia

1. Zamawiający:
              Miejski Zakład Komunikacji – Puławy sp. z o.o.

              ul. Dęblińska 2, 24-100 Puławy

              NIP: 716 000 48 26,  Regon: 430 964 995,   KRS: 0000023006

2. Postępowanie jest prowadzone w związku z realizacją projektu pt. „Rozwój zrównoważonego
transportu łączącego Puławy i jego obszar funkcjonalny” współfinansowanego ze środków
Unii europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Lubelskiego na lata 2014-2020.

3. Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień:
      71320000-7 – usługi inżynieryjne w zakresie projektowania.

II. Tryb postępowania:

Zapytanie ofertowe na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  Prawo zamówień
publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 tekst jednolity z późniejszymi zmianami)  oraz
zakładowego Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty
wskazanej w art.4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, w oparciu o procedurę uproszczoną.

Przyjmuje się skierowanie zaproszenia do złożenia oferty  drogą pisemną.

III. Opis przedmiotu zamówienia.

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie:

1) Projektów organizacji ruchu robót związanych z budową przyłącza oraz samoobsługowego

automatu biletowego  w pasie drogowym na czas ich prowadzenia zatwierdzonych przez

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie:

a) na przystanku  komunikacji miejskiej nr 211 w pasie drogi wojewódzkiej  nr 874 w

Puławach, ul. Centralna [działka nr ewid. 505/2 obręb 1 Miasto Puławy]

b) na przystanku  komunikacji miejskiej nr 570 w pasie drogi wojewódzkiej  nr 874 w

Górze Puławskiej , ul. Radomska  [działka nr ewid. 997 obręb Góra Puławska]

2)  Projektów  technicznych oraz szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru

robót budowlanych  dla odtworzenia chodnika z kostki brukowej po wykonaniu robot

związanych z montażem automatu biletowego wraz z kablowym przyłączeniem

elektroenergetycznym  uzgodnionych  z  Zarządem Dróg Wojewódzkich w Lublinie:

a) na przystanku  komunikacji miejskiej nr 211 w pasie drogi wojewódzkiej  nr 874 w

Puławach, ul. Centralna [działka nr ewid. 505/2 obręb 1 Miasto Puławy]

b) na przystanku  komunikacji miejskiej nr 570 w pasie drogi wojewódzkiej  nr 874 w

Górze Puławskiej , ul. Radomska  [działka nr ewid. 997 obręb Góra Puławska]

3) Projektów organizacji ruchu na czas prowadzenia robót związanych z budową przyłącza oraz

samoobsługowego automatu biletowego i uzyskać jego zatwierdzenie zgodnie z

Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 23 września 2003r. w
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sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania

nadzoru nad tym zarządzeniem;

a) na przystanku komunikacji miejskiej nr 224 w pasie drogi krajowej nr 12 w Puławach,

ul. Lubelska

b) na przystanku komunikacji miejskiej nr 105 w pasie drogi wojewódzkiej nr 824 w

Puławach,         ul. Partyzantów

Zamawiający  dysponuje dokumentacją zezwalającą na zlokalizowanie na w/w przystankach

komunikacji miejskiej  automatów biletowych oraz warunków co do zasilania elektroenergetycznego,

którą zobowiązuje się udostępnić nieodpłatnie Wykonawcy:

1) Decyzja nr UDM.431.227.1.2018.ss z dnia 05.06.2018 r. Zarządu Dróg Wojewódzkich w

Lublinie

2) Decyzja nr UDM.431.226.1.2018.ss z dnia 05.06.2018 r. Zarządu Dróg Wojewódzkich w
Lublinie

3) Decyzja nr O.LU.Z-3.4341.21.2017.1.kc z dnia 28.02.2016r. Generalnego Dyrektora Dróg

Krajowych i Autostrad

4) Decyzja nr O.LU.Z-3.4341.20.2017.1.kc z dnia 28.02.2017r. Generalnego Dyrektora Dróg
Krajowych i Autostrad

IV. Wymagania:
1. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania wymaganych odpowiednimi przepisami opinii,

uzgodnień i sprawdzeń.
2.  Opracowanie winno zostać przekazane w formie papierowej, trwale spiętej w 2 egzemplarzach.
3. Wykonawca musi posiadać odpowiednie uprawnienia, wiedzę, doświadczenie i zasoby do

wykonania zamówienia.
4.  Wykonawca będzie realizował wyżej wymienione zadanie w ścisłej współpracy z Zamawiającym.

V. Wykaz oświadczeń i lub dokumentów , jakie muszą być złożone wraz z ofertą  Wykonawcy w
    postępowaniu pod rygorem odrzucenia oferty:
1. wypełniony i podpisany przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy formularz

ofertowy o treści jak w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego,
2. aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo Centralnej Ewidencji i Informacji o

Działalności Gospodarczej dotyczącej Wykonawcy,
3. pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy – jeżeli dotyczy.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych i wariantowych. Wykonawca
może złożyć tylko jedną ofertę a treść oferty musi odpowiadać treści zapytania ofertowego.

VI. Miejsce, sposób oraz termin przesyłania ofert:
1. Pisemną ofertę cenową   należy złożyć w terminie do dnia  20 lipca 2018 r. do godziny 11:00 na

formularzu ofertowym ujmującym treści określone  w  niniejszym zapytaniu, w formie
papierowej na adres Zamawiającego z dopiskiem:

              „Oferta  na wykonanie  dokumentacji  w zakresie   projektów organizacji ruchu”.
2. Oferta powinna zawierać cenę netto,  brutto za wykonanie zamówienia. W przypadku gdy

Wykonawca jest płatnikiem podatku VAT, cena oferty musi uwzględnić doliczony podatek VAT.
3. Wykonawca zobowiązany jest do podania wynagrodzenia ryczałtowego  za cały określony

dokumentacją niniejszego zapytania ofertowego, wyrażonego w PLN.
4. Cena oferty musi zawierać wszelkie koszty związane z należytą realizacją całości zamówienia na

warunkach opisanych w niniejszym zapytaniu ofertowym. Przyjmuje się, że Wykonawca
dokładnie zapoznał się z zakresem usług, jakie mają  zostać wykonane i sposobem ich
wykonania.

5. Zamawiający poprawi w tekście oferty:
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a) oczywiste pomyłki pisarskie,
b) oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych

poprawek,
c) inne pomyłki polegające na niezgodności oferty z dokumentacją zamówienia niepowodujące

istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego
oferta została poprawiona.

VII. Termin realizacji zamówienia:

1. Zamówienie należy zrealizować w terminie do 14 września 2018r.

VIII. Kryterium oceny ofert:
Cena – 100 %
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta będzie odpowiadał wymaganiom
określonym w niniejszym zapytaniu i który zaproponuje najniższą cenę. W przypadku złożenia przez
Wykonawców ofert z taką samą ceną, Zamawiający zaprosi tych Wykonawców do złożenia ofert
dodatkowych.

IX. Termin związania ofertą

 1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

X. Ogłoszenie wyników postępowania
Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi pisemnie wszystkich
Wykonawców, którzy złożyli oferty, o wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę firmy lub
imię i nazwisko oraz adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru.

XI. Osoba do kontaktu: Z-ca Kierownika Działu Autobusowego, P. Krzysztof Pałka, email:
it@mzk.pulawy.pl, tel. 698 099 377.

XII. Pozostałe informacje

1. Postanowienia umowy zawarto we wzorze umowy o treści jak w załączniku nr 2 do zapytania
ofertowego.

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania lub podjęcia negocjacji z
Oferentami w przypadku, gdy zaproponowane oferty cenowe przekraczają kwotę, jaką
Zamawiający może przeznaczyć na realizacji niniejszego Zamówienia.

Załączniki:
1. Formularz oferty
2. Wzór umowy
3. Klauzula informacyjna Zamawiającego

                                                                                      ……………………………….

Zatwierdzam

mailto:it@mzk.pulawy.pl



