
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
(jednostka organizacyjna Urzędu)

tel. (15) 864-83-05, fax (15) 864-83-04
e-mail: i  nformatyk@staszow.pl

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

„Czyszczenie kamer monitoringu miejskiego w 2017 roku”.
                                                                                          (podać nazwę zamówienia)

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

1. Określenie przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem  zamówienia  jest  usługa  polegająca  na  czyszczeniu  kamer  monitoringu  miejskiego.
Czyszczenie obejmuje umycie kopułek kamer oraz obiektywu. Kopułki należy czyścić z zewnątrz i
wewnątrz. Usługa będzie zgłaszana według zapotrzebowania Zamawiającego. Usługę należy wykonać
z  wykorzystaniem  delikatnych  narzędzi  (ściereczki)  oraz  specjalnych  płynów przeznaczonych  do
konserwacji urządzeń optycznych. Usługę należy wykonać w terminie 5 dni od dnia przesłania przez
Zamawiającego zapotrzebowania wykonania usługi. Wykaz punktów monitoringu stanowi załącznik
do niniejszego zaproszenia.

CPV 50312610-4 Konserwacja sprzętu technologii informacji.

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

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

3. Termin wykonania zamówienia: 

Wymagany/  pożądany  termin  realizacji  zamówienia  –  według  potrzeb  Zamawiającego,  umowa
obowiązywać będzie do końca 2017 roku lub wyczerpania środków przeznaczonych na ten cel.

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.

5. Opis sposobu wyboru oferty najkorzystniejszej:
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Oferta z najniższą ceną za jednorazową konserwację jednej kamery 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,  pocztą  lub  przesłać  faksem  na  nr  15  864-83-04
terminie do dnia 6 marca do godz. 13:30
(podać adres e-mail jeżeli dopuszczono drogę elektroniczną i opisać)

Oferta winna być sporządzona na „Formularzu oferty cenowej” - druk do pobrania na stronie internetowej
www.bip.staszow.pl. 

7. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zawierająca: nazwę (firmę), siedzibę i adres wykonawcy,
którego ofertę wybrano zostanie opublikowana na stronie internetowej www.bip.staszow.pl 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  wykonawcy, którego  ofertę
wybrano telefonicznie
                                                         (Podać sposób przekazania)

 Staszów, dnia 01.03.2017 roku        Zatwierdził:
                                                                                  

BURMISTRZ     
/ - / mgr Leszek Kopeć
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