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ZAPYTANIE OFERTOWE
na Wykonanie zamowienia publicznego o WartościSzacunkowej
do 30 000 euro określonej W art. 4 pkt B PZP

Nazwa i adres ZAMAWIAJĄCEGo

r.

Zarząd Portu Morskiego Elbląg sp. z o.o.
82-300 Elbląg' ul. Portowa 1-3
tel./fax. 55 234 46 3L
port@poft.elblag.pl
NIP 578-24-76-37; REGON L70429079; KRS 0000154716

Nazwa i opis przedmiotu zam wienia:

II.

Doz5r i ochrona Terminalu Przeładunkowo - Składowego z obsługą pottiern[
iisytuowdnego ptzy ul. Radomskiej 23 d w Elbtągu
wraz
Ż obsługą parkingu niestrzezonego dla samochodow ciężarowych na Terminalu przy
til. Radomskiej 23d w Elblągu

- codziennie w godzinach 76,00 r 8,OO oraz całodobowo W Weekendy
świętatj. razem 6 792 godziny W roku 2o2o

i

Szczeg łowy opis i zakres zam wienla zawiera załącznik 1 do zapytania ofe*owego

IfI.

Wymagany termin wykonania zam wienia:
od 1 sĘcznia 2020r. do 31 grudnia Ż020r.

IV.

Inne wymagania:

a) Wykonawca musi posiadać uprawnienia do wykonania określonej działalnościlub
b)

c)

czynności, jezeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnieri
/koncesja/,
Wykonawca musi posiadaÓ wiedzę i doświadczenie /referencje/,
Wykonawca musi dysponować potencjałem technicznYm oraz osobami zdolnymi
do wykonania zam wienia lub musi przedstawić pisemne zobowiązanie innych
podmiot w do udostępnienia potencjału technicznego
os b zdolnych do
wykonania zm wienia /oświadczenie Wykonawcy/ oraz złozyć oświadczenie
m wiące o wffi, iż w prapadku gdy, w czasie trwania realizacji zam wienia będą
dokonywane zmiany w osobach realizujących zam wienie to Wykonawca musi
dokona zmian osobowych tak aby spełniały one Warunki na dzieri otwarcia ofeĘ
Wykonawca musi przedstawić kserokopię aktualnej opłaconej polisy
ubezpieczeniowej z Ętułu prowadzonej działalności.

i

d)

v.

opis sposobu przygotowania oferĘ:
a) ma byćzłoŻona w formie pisemnej za pośrednictwem poczĘ lub osobiście;

b) cena w niej podana ma być Wyrazona cyfrowo i słownie;
c) winna być napisana w języku polskim, czytelnie;
d) winna obejmować całośćzamówienia.

W.
'

ofefta ma zawierać następujące dokumenĘ:

a) formular z propozyqi cenowej /Zamawiający nie określawzoru formularza|;
b) zaakceptowany projekt umowy na świadczenie usługi, dołączony do zapytania
ofeftowego naleŻy zaparafować każdą
umowy' na ostatniej stronie

l

stronę

do

napisać: ,,akceptuję'' i podpisaćprzez osobę uprawnioną
reprezentowania
Wykonawcy/;
c) dokumenty, o których mowa w pkt. IV niniejszego zapytania ofertowego;
d) aktualny odpis z właściwegorejestru lub z centrali ewidencji i informacji o
działalnościgospodarczej wystawiony nie później niz 3 miesięcy od daty złożenia

ofeĘ;
e) ,zaświadczenie właściwegoNaczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające,

Że

'Wykonawca nie zalega z opłacaniem należnych podatków lub zaświadczenie, ze

'uzyskał paewidziane prawem'zwolnienie, odroczenie lub rozłozenie na raty zaległych
płatnościlub wstrzymanie decyzji właściwegoorganu' wystawione nie później ńiż 3
miesięcy od daĘ złoźeniaoferty;
f) zaświadczenie właściwegooddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego o nie zaleganiu z opłacania składek lub
zaświadczenie, Że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłozenie na raty zaległych płatnościlub wstrzymanie właściwegoorganu'
wystawione nie później nź 3 miesięcy od daĘ złoŻeni'a ofeĘ;
g) Instrukcje - procedury pracy, sposób prowadzenia dozoru pracownika słuzb dozoru i
ochrony Terminalu, o której mowa w opisie i zakresie zamówienia pkt 2 ust. 3/.

DokumenĘ, zaświadczenia, oświadczenia mogą być złożoneW formie

.

oryginału lub kopii poświadczonej za zgodnośćz oryginałem przez

Wykonawcę.
Wszystkie dokumenĘ dołączone do ofeĘ muszą byÓ podpisane przez osobęiy
uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.

WI.

opis sposobu obliczenia ceny w składanej ofercie:

ofeĘ winny zawierać się wszystkie koszĘ niezbędne do prawidłowego
wykonania zamówienia;
b) w formularzu ofeĘ nalezy podać cenę oferty: bez podatku VAł stawkę i kwotę
podatku VAl cenę brutto tj. łącznie z podatkiem VAT;
c) prawidłowe ustalenia podatku VAT należy do obowiązków wykonawcy zgodnie z
pzepisarni ustawy od towarów i usług.
a) w cenie

VIil.

Kryterium oceny ofert i ich znaczenie:
Jedynym kryterium oceny ofert jest cena

-

100o/o.

Ą

Tt

il.

Miejsce i termin złożeniaoferĘ :
a/ ofeftę nalezy złoaft w formie pisemnej: do dnia 04.11.2019r., do godz. 11.00
za pośrednictwem poczty na adres: Zarząd Portu Morskiego Elbląg sp. z o.o.
82-300 Elbląg, ul. Portowa 1-3
osobiściedo siedziby Zamawiającego pok j nr 1 - sekretariat;
b/ opakować w jedną kopertę zaadresowaną na Zamawiającego' na kt rej
umieszczony będzie adres i nazwa Wykonawcy i napis:
,,Doz r i ochrona Terminalu przy ul. Radomskiej 23d w Elbtągu

Wraz z obsługą parkingu TIR _ 2o2o rok ''

cl W dniu 04.tI.2019r. o godz.

11.00 w pokoju nr 4 - zostaną otwarte i odczytane
ofefty cenowe lformularz cenowy/ złoŻone przez Wykonawc w, ktorzy przystąpili
do zapytania ofertowego.
dl Badanie, ocenę ofeft i wybranie najkorzystniejszej ofeĘ nastąpi w ciągi 7
dni roboczych tj. do dnia 14.11.20L9r.

x.

",'i spos b dokonywania oceny złożonej oferĘ:
'a)

oferĘ podlegającej ocenie, umożliwia wybrania ofeĘ i
udzielenie zam wienia lzawarcia umowy/;
b) Zamawiający odrzuci oferty złoŻone po Wyznaczonym terminie, w niewłaściwym
miejscu, a także gdy ofefta po złożeniu wyjaśnieri mogłaby prowadzić do uznania
jej za nową ofertę. o odrzuceniu oferty Zamawiający powiadomi Wykonawcę;
c) Zamawiający poprawi omyłki rachunkowe w ofercie i zawiadomi o Ęm
zło/enie jednej

Wykonawcę;
d) W przypadku gdy oferta nie zawiera Wymaganych dokument w lub są one
niekompletne, nieczytelne lub budzą wątpliwości, Zamawiający wezwie Wykonawcę
do uzupełnienia bądź wyjaśnienia Wyznaczonym terminie. W pzypadku braku
odpowiedzi ze strony Wykonawcy, oferta zostanie odrzucona.

XI:

WażnośćoferĘ cenowej

oferta cenowa jest wazna przez okres 30 dni licząc od daĘ terminu składania ofert.

xII.

Unieważnieniepostępowania:
Zamawiający unieważni postępowanie jeżeli:
a/ nie złoŻono żadnej ofeĘ cenowej;
b/ cena ofeĘ znajniŻszą ceną przewyzsza kwotę, kt rą Zamawiający przeznaczył
na zam wienie.

xlil.

osobą gprawnioną do kontakt w z Wykonawcami jest:
Agnieszka Marciniak tel.: 55 234 46 31 lub agnieszka.marciniak@port.elblag.pl do 04.11.2OL9r., natomiast po tym terminie p. Paulina Goryczkiewicz - tel. 55
234 46 31 mail: port@port.elblag.pl

xw.

Informacja doĘcząca wyboru najkozystniejszej oferty
umowy:

i

zawarcia

a/ Badanie' ocenę ofert i wybranie najkorzystniejszej ofeĘ nastąpi w ciągi 7 dni
roboczych, liczonych od kolejnego dnia po dniu złoŻenia ofeft.
wybraniu
ofeĘ Zamawiający poinformuje każdego z Wykonawców drogą e-mailem lub
pocztą tradyryjną.
b/ Wykonawca składając ofertę cenową pzyjmuje, Że zapoznał się z opisem
przedmiotu zamówienia i nie wnosi zastrzeŻeń do spełnienia warunków określonych
w zapytaniu ofertowym orazr Że w przypadku wybrania jego ofeĘ zobowiązuje się
do podpisania umowy realizacji zamówienia w warunkach określonych niniejszym
zapytaniem oraz załączonym projektem umowy;
c'l Zamawiający pisemnie zaprosi wybranego Wykonawcę do podpisania umowy W
ciągu 10 dni od dnia wybrania najkorzystniejszej oferty.
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