ZAPYTANIE OFERTOWE
dla zamówienia o wartości poniżej 130 000 zł
1. Nazwa i adres Zamawiającego:
Miasto Ostrołęka, Plac gen. J. Bema 1, 07-400 Ostrołęka
Komórka organizacyjna przeprowadzający postępowanie:
Wydział Inwestycji i Drogownictwa
1. Przedmiot zamówienia: Bieżąca konserwacja urządzeń oświetlenia dróg i innych terenów publicznych
na terenie Miasta Ostrołęki
Kod CPV CPV 50232100-1 – Usługi w zakresie konserwacji oświetlenia ulicznego
3. Warunki udziału w postępowaniu:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału
w postępowaniu:
1) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie wykonali i prawidłowo ukończyli co najmniej jedną
usługę
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elektroenergetycznych wraz z infrastrukturą oświetleniową w okresie ostatnich trzech lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym
okresie,
2) dysponują osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności
odpowiedzialnymi za świadczenie usług, posiadającymi kwalifikacje zawodowe, uprawnienia,
doświadczenie i wykształcenie, niezbędne do wykonania zamówienia, tj.:


osobą posiadającą świadectwo kwalifikacji uprawniające do zajmowania się eksploatacją
urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku dozoru oraz doświadczenie zawodowe min. 5 lat,



minimum 2 pracownikami brygady, posiadającymi świadectwo kwalifikacji uprawniające do
zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji oraz
doświadczenie zawodowe min. 5 lat (każdy).

3) dysponują sprzętem niezbędnym do wykonywania prac objętych zamówieniem w szczególności:


podnośnika koszowego o napędzie terenowym z koszem izolowanym o wysięgu nie
mniejszym niż 17 m sterowanym zarówno z kosza i z dołu,



pojazdu ciężarowego z dźwigiem HDS,



mini koparka,



legalizowanego profesjonalnego wielofunkcyjnego miernika parametrów instalacji
elektrycznej w celu wykonania pomiarów instalacji i sieci zgodnie z prawem budowlanym i
energetycznym,



lokalizator kabli i infrastruktury podziemnej wraz z oznaczeniem miejsc uszkodzeń lub
przerw kabli,



przedłożą dokumenty potwierdzające, że Wykonawca jest ubezpieczony od OC w zakresie
prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co
najmniej 200.000 zł;

4) Ocena będzie odbywała się na zasadzie spełnia/nie spełnia
4. Kryteria oceny oferty:
a) cena: 60 %


suma cen netto określonych w załączniku nr 2 i 3 obliczona wg następującego wzoru:
najniższa oferowana cena

C = ------------------------------- × 60pkt
cena ocenianej oferty



czas przystąpienia do usuwania awarii 40 %
- najkrótszy możliwy czas przystąpienia do usuwania awarii określony jest na 60 minut,
- najdłuższy możliwy czas przystąpienia do usuwania awarii określony jest na 90 minut,
- wykonawca może zaproponować czas przystąpienia do usuwania awarii tylko w pełnych minutach
tj. 60,61,62,63, … 90 min max,
1. wykonawcy którzy zaproponują 60 minut otrzymają 40pkt,
2. wykonawcy którzy zaproponują 90 minut otrzymają 0 pkt,
3. pozostali Wykonawczy , którzy zaproponują pośrednią ilość minut pomiędzy 61- 89
przystąpienia do usuwania awarii, otrzymają liczbę punktów obliczoną wg następującego wzoru
czas przyst. do usuw. awarii minimalny

R = ----------------------------------------------------------- x 40 pkt
czas przyst. do usuwania awarii badanej oferty

1) Brak określenia w formularzu oferty czasu przystąpienia do usuwania awarii skutkuje
odrzuceniem oferty.
5. Termin realizacji zamówienia: 12 miesięcy od daty zawarcia umowy
6. Sposób przygotowania oferty:
1) Oferta powinna obejmować cenę brutto z należnym podatkiem od towarów i usług VAT za wykonanie
pełnego zakresu przedmiotu zamówienia w całym okresie obowiązywania umowy i nie będzie podlegała
zmianom ani korektom chyba, że potrzeba zmiany lub korekty wynikała będzie ze zmiany przepisów
prawa. Ceną oferty będzie suma wartości z formularza cenowego – załącznik nr 2 i 3.
2) Cena powinna obejmować wszystkie koszty wykonania pełnego zakresu przedmiotu zamówienia
w okresie 12 miesięcy. Cenę oferty należy podać uwzględniając zakres prac, o którym mowa w zapytaniu,
jako sumę kwot z załączników nr 2 i 3, w cenach jednostkowych. Do wykazanych wartości należy dodać
podatek VAT
3) Ceny muszą być podane i wyliczone w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku (zasada zaokrąglenia
– poniżej 5 należy końcówkę pominąć, powyżej i równe 5 należy zaokrąglić w górę).
4) Cena jednostkowa i cena końcowa będzie podane przez Wykonawcę wyłącznie w złotych (PLN).
Wszystkie płatności i zobowiązania będą realizowane jedynie w złotych polskich.
5) Za wykonane zadania określone w załączniku nr 3, wynagrodzenie będzie rozliczane wg cen
jednostkowych wskazanych w ofercie w tym załączniku. Zadania te będą rozliczone wg rzeczywistej ilości
ich wykonania, gdyż zakres rzeczowy w załączniku nr 3 określono szacunkowo. Zamawiający zastrzega

prawo do niepełnego wykorzystania zakresu rzeczowego robót o sprecyzowanym zakresie i terminie
realizacji.
4. Ceny ryczałtowe i ceny jednostkowe zostały ustalone na okres obowiązywania umowy.
7. Termin składania ofert: 30.04.2021 r.
8. Termin związania ofertą: 30 dni
9. Istotne warunki umowy – wzór umowy:
wg załącznika
10. Zamawiający dopuszcza / nie dopuszcza składania ofert częściowych
11. Informacje dodatkowe:
1) Ofertę na załączonym formularzu oferty, należy złożyć w formie pisemnej (osobiście lub za
pośrednictwem poczty lub innego operatora) na adres: pl. gen J. Bema 1, 07-410 Ostrołęka
z dopiskiem na zamkniętej kopercie: „Wydział Inwestycji i Drogownictwa, oferta – Bieżąca
konserwacja urządzeń oświetlenia dróg i innych terenów publicznych na terenie Miasta
Ostrołęki. – nie otwierać”. O wzięciu oferty pod uwagę decyduje data wpływu na biurze
podawczym Urzędu Miasta Ostrołęki, stempla pocztowego lub innego operatora.
2) Do formularza oferty należy załączyć:
a) załącznik – wykaz wykonanych usług,
b) załącznik – wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia,
c) załącznik – wykaz sprzętu
d) zadania objęte stałą miesięczną opłatą – załącznik nr 2
e) zadania o sprecyzowanym zakresie i terminie realizacji – załącznik nr 3
12. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania.
13. Osoby uprawnione do kontaktów z wykonawcami:
Grzegorz Walc - tel. 29 764 68 11 wew 314
14. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z
04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuje się, że:
 Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Ostrołęki z siedzibą w Ostrołęce, Pl. gen. J. Bema
1.
 w sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w
Mieście Ostrołęka, kontakt pisemny za pomocą poczty tradycyjnej na adres: IOD Urząd Miasta Ostrołęki, plac gen.
Józefa Bema 1, 07-400 Ostrołęka, email: iod@um.ostroleka.pl, tel. 29 765-43-58.
 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO w celu związanym z niniejszym
postępowaniem na (nazwa postępowania) …………………………………….. ……………………., prowadzonym w trybie zapytania
ofertowego,
 Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja
postępowania w oparciu o ustawę o dostępie do informacji publicznej z dnia 26 września 2001 r. ( Dz. U. z 2016 r. poz.
1764) oraz inne podmioty upoważnione na podstawie przepisów ogólnych.
 Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, przez okres niezbędny do realizacji celów
przetwarzania, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji.
 W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany,
stosownie do art. 22 RODO;
 Posiada Pani/Pan:
 na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;



na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z
zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
 prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie
danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 Nie przysługuje Pani/Panu:
 w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO.
* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego
istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.
** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego ani zmianą postanowień umowy oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia
korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu
publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Załączniki:
1. Formularz ofertowy z załącznikami
2. Projekt umowy
3. Opis przedmiotu zamówienia
4. Wykaz PPE – załącznik nr 1

