Urząd Miejski w Słupsku
pl. Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

RZP.271.1.34.2017
Słupsk, dnia 09-11-2017 r.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.)

I. Nazwa i adres Zamawiającego:
Miasto Słupsk
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk
e-mail: zamowieniapubliczne@um.slupsk.pl
II. Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej oraz budowa przyłącza
światłowodowego pomiędzy serwerownią w budynku Urzędu Miejskiego w Słupsku przy Placu
Zwycięstwa 3 a serwerownią w budynku Straży Miejskiej przy ul.Jaracza 5 wraz z siecią
strukturalna w obiekcie przy ul.Jaracza 5.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik Nr 1 do Zaproszenia.
III. Termin realizacji
Termin realizacji zamówienia: do 23-12-2017 r.
IV. Procedura postępowania oraz informacje o sposobie porozumiewania
1.
2.
3.
4.
5.

Niniejsze Zaproszenie wraz ze wszystkimi załącznikami zostało udostępnione na stronie
internetowej Zamawiającego www.slupsk.pl i pobierane jest samodzielnie przez Wykonawców.
Na stronie internetowej Zamawiający będzie zamieszczał na bieżąco wszelkie informacje
niezbędne do prawidłowego przeprowadzenia postępowania, m. in. uzupełnienia,
modyfikacje, wyjaśnienia, zmiany treści Zaproszenia do składania ofert.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym etapie
postępowania.
Zamawiający będzie kontaktował się z Wykonawcą drogą elektroniczną poprzez e-maila
wskazanego przez Wykonawcę w zapytaniu lub w formularzu ofertowym.
Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami jest Anna Budźko-Pituła, e-mail:
a.budzko-pitula@um.slupsk.pl, zamowieniapubliczne@um.slupsk.pl

V. Warunek udziału w postępowaniu:
tel: +48 59 84 88 300
urzad@um.slupsk.pl

www.fb.com/MiastoSlupsk
www.slupsk.pl

Dysponowanie osobą posiadającą uprawnienia do sprawowania samodzielnej funkcji
w budownictwie kierownika budowy/robót w specjalności elektrycznej lub teletechnicznej.
VI. Kryterium oceny ofert:
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który spełni warunki wynikające z niniejszego
Zaproszenia oraz złoży najkorzystniejszą ofertę, zgodnie z kryterium: cena 100%.
VII. Okres związania ofertą:
Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 15 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna
się wraz z upływem terminu składania ofert.
VIII. Istotne postanowienia umowy
Projekt umowy stanowi Załącznik nr 3 do Zaproszenia.
IX. Opis sposobu przygotowania oferty:
1. Dla ważności oferty obowiązuje forma pisemna, drukowana, w języku polskim.
2. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę obejmującą realizację przedmiotu zamówienia.
Treść oferty musi odpowiadać treści Zaproszenia doskładania ofert.
3. Przygotowując ofertę, Wykonawca winien dokładnie zapoznać się z treścią wszystkich
dokumentów składających się na Zaproszenie do składania ofert, którą należy odczytywać
wraz z ewentualnymi zmianami wnoszonymi przez Zamawiającego.
4. Zamawiający wymaga, aby treść oferty była jednoznaczna i nie przedstawiała propozycji
alternatywnych.
5. Wykonawca składa ofertę na własny koszt i ryzyko, tzn. ponosi wszelkie konsekwencje oraz
koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
6. Błędy należy poprawić przez skreślenie, z utrzymaniem czytelności skreślonych wyrażeń lub
liczb. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty należy parafować i datować
własnoręcznie przez osobę lub osoby podpisujące ofertę.
7. Ofertę należy umieścić w nieprzejrzystej kopercie opatrzonej nazwą i adresem Wykonawcy,
zaadresowanej na Zamawiającego: Urząd Miejski w Słupsku, Plac Zwycięstwa 3, 76-200 Słupsk,
Kancelaria Urzędu pok. 6, oraz posiadającej oznaczenie:
„OFERTA na wykonanie dokumentacji projektowej oraz budowę przyłącza światłowodowego
pomiędzy serwerownią w budynku Urzędu Miejskiego w Słupsku przy Placu Zwycięstwa 3
a serwerownią w budynku Straży Miejskiej przy ul. Jaracza 5 wraz z siecią strukturalna w
obiekcie przy ul. Jaracza 5 (nr RZP.271.1.34.2017)
Nie otwierać przed dniem 15.11.2017 roku godz. 9:30”
8. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nienależytego
oznakowania koperty / opakowania lub braku którejkolwiek z wymaganych informacji.

X. Wymagane dokumenty:
 Formularz ofertowy – z wykorzystaniem wzoru - Załącznik Nr 2 do Zaproszenia, podpisany
przez osobę lub osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.
 Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy, o ile ofertę składa pełnomocnik - złożone
w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii.
 Kopia uprawnień wskazanej osoby kierownika poświadczona za zgodność z oryginałem przez
Wykonawcę lub tę osobę.
 Kopia zaświadczenia o aktualnej przynależności do właściwej Izby Inżynierów
poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub tę osobę.

XI. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert:

tel: +48 59 84 88 300
urzad@um.slupsk.pl

www.fb.com/MiastoSlupsk
www.slupsk.pl

Oferty należy składać na adres:
Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk
Kancelaria Urzędu, pokój numer 6
w terminie do 15-11-2017 r. do godziny 9:00
Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 15-11-2017 r. o godzinie 9:30 w Urzędzie Miejskim w Słupsku,
Plac Zwycięstwa 1 (Mały Ratusz), pok. 07.

XII. Załączniki:
Załącznik Nr 1 – opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 1-1 - Mapa sytuacyjna
Załącznik nr 1-2 - zestawienie kabli i/lub rur w kanalizacji kablowej Orange
Załącznik nr 1-3 – warunki techniczne Orange Polska
Załącznik Nr 2 – Formularz ofertowy.
Załącznik Nr 3 - Projekt umowy wraz z załącznikami.

Z up. PREZYDENTA Miasta Słupska
Marek Biernacki
ZASTĘPCA PREZYDENTA

tel: +48 59 84 88 300
urzad@um.slupsk.pl

www.fb.com/MiastoSlupsk
www.slupsk.pl

