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Gmina Lubsko
pL Wolności 1
68-300 Lubsko

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego:

GK. 7021.4.9.2015
Lubsko, dnia 28 grudnia 2015 roku

Zapytanie ofertowe
Działając w imieniu Gminy Lubsko, w związku z zamiarem udzielenia zamówienia
publicznego poniżej kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych ( t j . Dz.U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm..) Burmistrz Lubska zwraca
się z zapytaniem ofertowym w przedmiocie ceny następującej usługi:
„ WYNAJEM 2 SZTUK KABIN SANITARNYCH WRAZ Z OBSŁUGĄ NA CMENTARZU
KOMUNALNYM W LUBSKU PRZY UL. JODŁOWEJ"
1. Z a m a w i a j ą c y :
Gmina Lubsko
pl. Wolności 1
68-300 Lubsko
2. Przedmiot z a m ó w i e n i a :
Przedmiotem zamówienia jest wynajem 2 sztuk kabin sanitarnych wraz z obsługą serwisową
Zakres prac i obowiązków:
1. postawienie kabin w miejscu wskazanym przez NAJEMCĘ oraz usunięcie ich po
zakończeniu okresu najmu,
2. serwisowanie wynajętych kabin, które obejmuje:
- opróżnianie i odkażanie zbiorników na fekalia,
- mycie i odkażanie kabin,
- uzupełnianie papieru toaletowego
- naprawy drobnych uszkodzeń.
3. Serwisowanie kabin w miesiącach: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec,
lipiec, sierpień, wrzesień, listopad, grudzień: 1x w tygodniu (w każdy piątek ).
W przypadku, gdy w piątek przypada dzień ustawowo wolny od pracy, serwisowanie
kabin powinno nastąpić w dniu poprzedzającym ww. święto.
4. Serwisowanie kabin w miesiącu październiku:
a) 1xwtygodniu: w terminie od 01.10.2016 r. do 23.10.2016 r.
b)

2 x w tygodniu: w dniach: 25.10.2016 r. i 28.10.2016 r.

c) serwis dodatkowy w dniu 31.10.2016 r.
Wyposażenie kabin:
Kabiny sanitarne powinny być wyposażone w pisuar, podajnik na papier toaletowy, zamek
wewnętrzny, wieszak na ubrania, antypoślizgową podłogę, uchwyty do rąk podnoszące

funkcjonalność

toalety,

lustro,

wskaźnik

wolne/zajęte,

podwójny

system

wentylacji,

bezodpływowy zbiornik z wentylacją.
Warunek dodatkowy:

Najemca nie będzie

ponosił odpowiedzialności

za

ewentualne

zniszczenia lub kradzieże przedmiotu w trakcie trwania umowy.
3. Termin i miejsce realizacji:
Wymagany termin: od 4 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.
Miejsce wykonania przedmiotu umowy: cmentarz komunalny w Lubsku przy ul. Jodłowej
(miejsce wskazane przez Najemcę).
4. Sposób przygotowania oferty:
Zgodnie z formularzem ofertowym.
Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentacji wykonawcy.
Oferta powinna zawierać:
1) wypełniony Formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zapytania
ofertowego;
2) oświadczenie wykonawcy, że prace objęte niniejszym zapytaniem ofertowym należą do
zakresu jego działalności.
Oferty niekompletne, nieczytelne lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
5. Kryterium wyboru oferty:
cena - 100%
6. Miejsce i termin złożenia oferty oraz otwarcia ofert:
Oferty należy składać:
1) w siedzibie Zamawiającego (Urząd Miejski w Lubsku, 68-300 Lubsko, pl. Wolności 1),
parter - Punkt Obsługi Interesantów
2) listownie na adres (Urząd Miejski w Lubsku, 68-300 Lubsko, pl. Wolności 1)
W terminie do 4 stycznia 2016 roku, do godz. 10:00
Oferty zostaną otwarte w dniu 4 stycznia 2016 roku o godzinie 10:15
7. Termin związania z ofertą:
30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania
ofert.
8. Zapytania o przedmiot zamówienia:
Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela:
Pani Marta Słowińska, tel. 68/457-61-24, fax 68/457-61-00; e-mail: mslowinska@lubsko.pl
9. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie zawiadomi
pisemnie wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty o wyborze oferty najkorzystniejszej.
Zastrzega się, że zapytanie ofertowe może zostać zamknięte
bez
którejkolwiek z ofert lub może być unieważnione bez podania przyczyny.

wybrania

UWAGA
W chwili podpisania umowy Wykonawca przedstawi ważne zezwolenie na opróżnianie
zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych z terenu pminy Lubsko.
Załączniki:
1. Formularz ofertowy
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2 . Projekt umowy

r?

D U i\I I
/.er//

I

