
Załącznik nr 5
do Regulaminu zamówień publicznych

UMiG w Staszowie

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT 
dla zamówień o wartości nie przekraczającej 

wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

Gmina Staszów
28-200 Staszów, ul. Opatowska 31,

www.staszow.pl

Wydział Promocji i Informatyki
(wydział merytoryczny)

tel. (015) 864-83-05, fax (015) 864-83-04
e-mail: i  nformatyk@staszow.pl

Zapraszam do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn.:

„Dostawa dwóch fotopułapek wraz z metalowymi skrzynkami oraz akcesoriami”.

Rodzaj zamówienia: dostawa
 (usługa/dostawa/robota budowlana)

1. Określenie przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa: 
Dwóch sztuk fabrycznie nowych fotopułapek, dwóch atrap fotopułapek, zestawu czterech skrzynek
metalowych wraz z dodatkowymi akcesoriami oraz jednego zestawu akumulatorków. Urządzenia będą
wykorzystywane do monitorowania przez Straż Miejską miejsc narażonych na akty wandalizmu oraz
miejsc  dzikich  wysypisk.  Z  uwagi  na  posiadanie  przez  Gminę  Staszów  dostępu  do  systemu
GuardKam, fotopułapki powinny współdziałać z tym systemem. Wymagania, jakie muszą, spełniać
urządzenia  są  określone  w  formularzu  oferty  cenowej.  Na  wszystkie  urządzenia  (z  wyjątkiem
akumulatorków) wymagana jest 24 miesięczna gwarancja producenta lub Wykonawcy.

CPV 34971000-4 Urządzenia bezpośredniego monitorowania

2. Sposób uzyskania informacji dotyczących przedmiotu zamówienia : 

Szczegółowe  informacje  dotyczące  przedmiotu  zamówienia  można  uzyskać  osobiście  w siedzibie
zamawiającego - Urząd Miasta i Gminy w Staszowie, ul. Opatowska 31, pok. nr 310 lub telefonicznie
pod numerem tel.  15 864 83 86 lub 15 864 83 85

Pracownikami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami są:
Kamil Malinowski, Paweł Przewoźniak

3. Termin wykonania zamówienia: 

Wymagany / pożądany termin realizacji zamówienia –  14 dni od dnia podpisania umowy przez obie
strony.

4. Opis wymagań stawianych wykonawcy:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
-  dysponują  niezbędną  wiedzą  i  doświadczeniem  wymaganymi  przy  realizacji  niniejszego
zamówienia. Na potwierdzenie w/w złożą oświadczenie zawarte w treści formularza oferty.
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5. Opis sposobu wyboru oferty najkorzystniejszej:

Oferta  z  najniższą  ceną  złożona  przez  wykonawcę,  spełniającego  określone  wymagania  zostanie
wybrana jako oferta najkorzystniejsza.
Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo  do  poprawy  oczywistej  omyłki  pisarskiej  lub  rachunkowej
w treści złożonej oferty, w przypadku poprawy oczywistej omyłki  rachunkowej z konsekwencjami
dokonanej poprawy. Powyższe poprawy omyłek nie mogą prowadzić do negocjacji  treści złożonej
oferty.
W  przypadku  odstąpienia,  przez  Wykonawcę  od  podpisania  umowy  w  wyznaczonym  przez
Zamawiającego terminie, Zamawiającemu przysługuje prawo zawarcia umowy z wykonawcą, którego
oferta jest kolejną w rankingu ofert.

6. Miejsce i termin składania ofert:

Oferty  należy  składać  w  siedzibie  Urzędu  Miasta  i  Gminy  w  Staszowie,  28-200  Staszów,  
ul. Opatowska 31, sekretariat-pokój 104 osobiście lub pocztą w terminie do dnia 1 września 2016 roku
do godz. 1300 

Oferta winna być sporządzona na „Formularzu oferty cenowej” - druk znajduję się:
- jako załącznik do Zaproszenia
- w treści ogłoszenia na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie. 

7. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

Informacja  o  wyborze  najkorzystniejszej  oferty  zawierająca:  nazwę  (firmę),  siedzibę  i  adres
wykonawcy, którego ofertę wybrano zostanie zostanie poinformowany najpóźniej w terminie 7 dni od
dnia składania ofert.

8. Informacja o terminie i miejscu podpisania umowy:

Informacja  o terminie  i  miejscu podpisania umowy zostanie przekazana telefonicznie wykonawcy,
którego ofertę wybrano.

 Staszów, dnia 25.08.2016 roku Z-ca Burmistrza
       /-/ dr Ewa Kondek
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