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Kętrzyn, dnia I7 sĘcznia 2020 r
RŚ.6173.4.2020

ZAPYTANIE OFERTOWE
Powiat Kętrzyński dziŃĄąc w trybie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 sĘcznia 2004 r. - Prawo
zamówień publicznych (tj. Dz,U. zż079 t.poz. 1843), zapraszado ńożęnia ofert na następujące
zadanie:,,IJsuwanie i przechowywanie w 20ż0 r. statku lub innego obiektu pływającego z obszarów
wodnych położonych w granicach powiatu kętrryńskiegol w prrypadkach i na zasadach
określonych zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r,, o bezpieczeństwie osób
przebywających na obszarach wodnych".

1.

Przedmiotzamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest usuwanie, parkowanie, przechowywanie statków lub innych
obiektów pływających z obszarów wodnych położonych w granicach powiatu kętrryńskiego,
poprzezwprowadzenie do strzezonego portu lub przystanibądźzapewnienię własnego parkingu
do czasu uiszczenia opłaty za ich usunięcie i przechowywanie, w prrypadkach określonych
w art. 30 ustawy z dnia 18 sierpnia 20II r., o bezpieczeństwie osób przebywających na
obszarach wodnych (t. j. Dz. U, z 2018 t, poz. 1482 z późn. zm,)
1. Miejsce wykonania prac: obszary wodne połozone w granicach powiatu kętrąlńskiego.
2. Termin realizacji: od dnia zav,łarcia umo\ily do 31 grudnia2020 r,
3. Termin płatności:30 dni od daty dostarczenia do siedziby zamavłiającego, prawidłowo
wystawionej faktury.

2,

Warunki udziału w postępowaniu:
O wykonanie zamówienia mogą ubiegaó się wykonawcy potwierdzający spełnienie warunków:
1. Dysponowanie odpowie dniąliczbąi rodzajem sprzętu do usuwania statków lub innych
obiektów pĄrwających oraz wprowadzania ich do miejsca przechowywania.
ż. Dysponowanie odpowiednim potencjałem kadrowym do wykonania zamówienia,

3.

Zobowiązanie do wykonania każdej dyspozycji usunięcia statku lub innego obiektu
pĄ.wającego z obszarów wodnych połozonych w granicach powiatu kętrzyńskiego,
poprzezwprowadzenie do strzezonej przystani (portu) lub umieszczenie na strzeżonym
parkingu.

3. Wykaz

Oświadczeń i Dokumentów jakie mają dostarcryć wykonawcy

potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

w

celu

Zamawiający żądazłożęniawypełnionego i podpisanego Formularza Ofertowego (załączniknt
1) i zaakceptowanego projektu umowy (załączniknr 2),

4.

Osoba do kontaktu:
Daniel Szymkiewicz - Inspektor w Wydziale Rolnictwa i Gospodarowania Środowiskiem, tel.
089 75l 17 65, w godzinach 7:00-15:00

5.

Informacje doĘczące prrygotowania oferty.
1, Wykonawca ponosi wszystkie koszty rwiązane zprzygotowaniem i złożeniem oferty
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Ofefta musi być sporządzona w języku polskim, napisana pismem maszynowym,
komputerowym albo ręcznym w sposób czyĄelny.
Oferta musi obejmować całośćdziałania.
Cenny brutto podane w ofercie winny zawierać w sobie całkowity kosń realizacji
zadania dla poszczególnych pozycji powstały od momentu wydania dyspozycji
usun ięcia do zakończenia postępowania.

Miejsce i termin składania ofert.
Termin składania ofert do dnia 3 lutego żOż0r., do godziny 12:00,
Ofeffy złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Oferent przed upł5łvem terminu składania
ofert moze zmienić lub wycofać swoją ofertę.
M iej sce składania ofert:

Starostwo Powiatowe

w Kętrzynie, Plac Grunwaldzki 1,

11-400 Kętrzyn, Biuro Obsługi

Interesanta.

Oferta możebyc przesłana za pośrednictwem poczty, kurierem

7.

llb ńożona osobiście.

Sposób obliczenia ceny oferĘ.

1.

2.
3.

Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia naleĘ przedstawić w Formularzu
Ofertowym stanowiącym odpowiednio załącznik nr 7 do niniejszego zapytania
oferlowego.

Cena ofeĘ uwzględnia wszystkie zobowiązania doĘczące wykonania zamówienia
publicznego (transpott, załadunek i wyładunek, itp.) musi być podana w złoĘch
polskich (brutto).
Cena podana w ofercie powinna obejmować vłyłącznie koszĘ związane
z wykonaniem przedmiotu zamówienia oraz warunkami stawianymi przęz
zamawiającego.

8.

Ocena ofert.

l,

Zamawiający uzna ofeĄ za spełniające wymagania
rozpoznania, jeżeli:

.

2.
3.
9.

.
.

ofefta co do formy opracowania

i

i

przyjmie do szczegółowego

treści,spełnia wymagania określone

w niniejszym zapytaniu ofeftowym.
ofefta została złożona w określonympruez Zamawiającego teminie.
Wykonawca przedstawił ofertę zgodną z vry maganiami Zamawiaj ącego.

KryĄerium

-

najniższa cena stanowi -100%.

Jeżeli wybór ofeĄ najkorzystniejszej będzie niemożliwy z uwagi na fakt, iż zostĘ
złożone ofeĘ o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców,którzy złoĘli
te ofeĘ do złożenia ofert dodatkowych.

Istotne warunki umowy.

l.

Jężeli Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej ofeĘ, umowa w sprawie
rea|izacji przedmiotu zamówienia zostanie zawarta z Wykonawcą, który spełnia

wszystkie postanowienia i wymagania zawartę w zapytanhl ofertowym.

ż. Umowa

zostanie zawulazgodnie z projektem umowy, O miejscu i terminie podpisania

umowy Zamawiający zawiadomi wyłonionego Wykonawcę
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Płatnośćbędzie dokonana przez zamawiającego w terminie 30 dni od dostarczenia
faktury przez Wykonawcę.

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania

przyazyn.

Sporzqd:iła. Agata Kowalska-Skórka
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