
Wołomin, dnia 19 .11.2019

ZAPYTANIE OFERTOWE 1/12/2019

o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości

kwoty 30.000 euro

dotyczy: Montażu i demontażu składanego lodowiska sezonowego „Biały Orlik” w Wołominie.

ZAMAWIAJĄCY

Ośrodek Sportu i Rekreacji „Huragan” w Wołominie

05- 200 Wołomin, ul. Korsaka 4

osoba uprawiona do kontaktu w zakresie oferty: Arkadiusz Sikorski, tel. 531 731 873

e- mail: sekretariat@osirhuraganwolomin.pl

TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Zapytanie  ofertowe  realizowane  jest  bez  stosowania  ustawy z  dnia  29  stycznia  2004  r.  Prawo zamówień

publicznych zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.). Postępowanie prowadzone

jest na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego w szczególności art. 701 - 704.

Jednocześnie informujemy, że niniejsza informacja nie stanowi ofert w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak

również  nie  jest  ogłoszeniem  w  rozumieniu  ustawy  Prawo  Zamówień  Publicznych  i  ma  celu  wyłącznie

rozeznanie na rynku w zakresie cen i obszaru realizacji.

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

1.1. Przedmiotem zamówienia jest:

a)  Transport  elementów  składanego  lodowiska  z  miejsca  składowania  usytuowanego  w Ośrodku  Sportu  i

Rekreacji „Huragan” w Wołominie ul. Korsaka 4 na boisko wielofunkcyjne w Zespole Szkół nr 3 przy ul.

Kazimierza Wielkiego 1 w Wołominie;

b) Demontaż na rozpoczęcie działalności lodowiska i montaż na zakończenie działalności lodowiska dwóch

koszy do koszykówki na boisku wielofunkcyjnych;

c) Rozłożenie orurowania lodowiska;

d) Montaż oraz rozruch lodowiska- składającego się z następujących czynności:

- rozwinięcie maty lodowiska;

- skręcenie złączy typu victaulic znajdujących się na kolektorach zasilających i powrotnych;



- montaż rurociągów przesyłowych do agregatu łączących kolektory z chillerem;

- przeprowadzenie próby szczelności układu chłodniczego przy użyciu sprężonego powietrza o ciśnieniu 2,5

bar;

- napełnienie instalacji glikolem wraz z odpowietrzeniem układu chłodniczego;

- montaż band lodowiska;

- wytworzenie tafli lodu o grubości minimum 5 cm nad rurkami.

e) Szczegółowe dokonanie kontroli szczelności układu chłodzenia;

f) Przygotowanie odpowiedniej warstwy lodu;

g) Uruchomienie i przegląd agregatu chłodniczego zapewniającego właściwe funkcjonowanie lodowiska;

h)  Demontaż  lodowiska nastąpi  po roztopieniu  lodu na płycie  lodowiska składającego się z  następujących
czynności:

- opróżnienie instalacji z glikolu poprzez zawór spustowy;

- demontaż band lodowiska;

- zwinięcie orurowania;

- usuniecie warstwy izolacyjnej;

i) Transport zdemontowanych elementów składanego lodowiska w miejsce wskazane przez Zamawiającego na

terenie Gminy Wołomin.

II. WYMAGANIA DOTYCZĄCE REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

2.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

2.2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi

do wykonania przedmiotu zamówienia.

2.3. Jako Wykonawcy w okresie ostatnich trzech lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w

tym  okresie,  zrealizowali  należycie  minimum  3  zamówienia  o  charakterze  i  złożoności  porównywalnej  z

zakresem niniejszego zamówienia tj. montaż i demontaż składanego lodowiska. 

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:

Termin realizacji zamówienia: Wykonawca zobowiązany jest do realizacji przedmiotu zamówienia:

- udostępnienie lodowiska „Biały Orlik” użytkownikom do 23 grudnia 2019 r.

-  demontaż  składanego  lodowiska  sezonowego „Biały  Orlik”-  termin  uzgodnionym  z  Ośrodkiem Sportu  i

Rekreacji „Huragan” w Wołominie, nie później niż do końca miesiąca marca 2020 r.



IV. OCENA OFERT:

4.1. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie następujące kryteria:

Cena – 100%

Kryterium Cena będzie rozpatrywane na podstawie ceny brutto za wykonanie

przedmiotu zamówienia (Cena ofertowa), podanej przez Wykonawcę na

Formularzu Oferty. Ilość punktów w tym kryterium zostanie obliczona na

podstawie poniższego wzoru:

C=Cmin /Co x 100 pkt

gdzie:

Cmin – cena brutto oferty najtańszej

Co – cena brutto oferty ocenianej

4.2.  W  celu  zapewnienia  porównywalności  wszystkich  ofert  Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo  do

skontaktowania  się  z  właściwymi  Wykonawcami  w  celu  uzupełnienie  lub  doprecyzowania  złożonych

dokumentów.

4.3. Wykonawca składający ofertę akceptuje warunki określone w niniejszym Zapytaniu Ofertowym.

4.4. Zamawiający zastrzega sobie prawo rezygnacji z realizacji zamówienia bez podania przyczyny.

4.5 Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania do zawarcia umowy.

V. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY

Oferta powinna zawierać:

1. Wypełniony formularz ofertowy według wzoru: załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.

2. Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy o ile ofertę składa pełnomocnik.

3. Wypełniony załącznik nr 2 wraz z załączonymi referencjami.

VI. WARUNKI PŁATNOŚCI

Płatność za wykonanie usługi nastąpi w terminie 21 dni od momentu dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo

wystawionej  faktury  VAT  oraz  dołączonego  i  podpisanego  bez  zastrzeżeń  protokołu  odbioru  przez

uprawnionego  pracownika  Zamawiającego.  Fakturę  VAT  do  umowy  należy  dostarczyć  do  siedziby

Zamawiającego.  Płatność nastąpi w dwóch ratach: I po rozłożeniu i II po złożeniu lodowiska.

VII. MIEJSCE SKŁADANIA OFERT

Formularz  ofertowy  (załącznik  nr  1)  zawierający  ofertę  potwierdzoną  podpisem  osoby  upoważnionej  do

zaciągania zobowiązań w imieniu oferenta oraz dokumenty potwierdzające uprawnienia Wykonawcy należy



składać w siedzibie  Ośrodka Sportu i Rekreacji  „Huragan” w Wołominie przy ul. Korsaka 4,  05-200

Wołomin w terminie do  29.11.2019 do godz.  14:00.  Otwarcie  ofert  nastąpi  o godzinie  15:00 w siedzibie

Ośrodka Sportu i Rekreacji „Huragan” w Wołominie

Dopuszcza się przedłożenie oferty za pośrednictwem poczty elektronicznej (skan oferty podpisany przez osobę

upoważnioną) na adres: sekretariat@osirhuraganwolomin.pl

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Zgodnie z art. 701 par. 3 Kodeksu Cywilnego zastrzega się, że niniejsze ogłoszenie zapytania ofertowego jak

też  otrzymane  w  wyniku  niniejszego  zapytania  „Oferty  cenowej”  nie  jest  równoznaczne  ze  złożeniem

zamówienia przez Ośrodek Sportu i Rekreacji „Huragan” w Wołominie przy ul. Korsaka 4 i nie łączy się z

koniecznością zawarcia przez niego umowy.

Do  spraw  nieuregulowanych  w  niniejszym  zapytaniu  ofertowym  mają  zastosowania  przepisy  Kodeksu

Cywilnego. 

Krzysztof Gawara

Dyrektor OSiR „Huragan”


