Dziemiany, dnia 03.10.2018 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE
Nr ZO/2/LP/2018
dotyczy dostawa i montaż lamp solarnych ulicznych dla sołectw z terenu gminy Dziemiany

I. ZAMAWIAJĄCY
Nazwa zamawiającego:
Adres zamawiającego:
Telefon:
Faks:

Gmina Dziemiany
ul. 8 Marca 3, 83-425 Dziemiany
(58) 688 00 22
(58) 688 01 28

Szacunkowa wartość zamówienia nie przekracza kwoty 30.000,00 EURO
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż lamp solarnych dla sołectw położonych na terenie
Gminy Dziemiany .
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Szczegółowy zakres prac do wykonania obejmuje dostawę i montaż 6 punktów świetlnych:
 2 lampy solarne w sołectwie Kalisz (lokalizacja: ul. Majkowskiego oraz skrzyżowanie ulic Jana
Pawła II i Pomorska),
 1 lampa solarna w sołectwie Dziemiany (lokalizacja: ul. Jana Pawła II w Dziemianach),
 1 lampa solarna w sołectwie Płęsy (lokalizacja: miejscowość Rów),
 2 lampy solarne w sołectwie Raduń (lokalizacja: miejscowość Raduń).
Zamawiający wymaga, aby dostarczone i zamontowane lampy posiadały następujące
parametry/cechy:
 Słup stalowy wzmocniony ( dla I i II strefy wiatrowej), wysokość 5- 5,5 m grubość ścianki
4,00mm,
 Zabezpieczenie antykorozyjne i wykończenie słupa – ocynk,
 Długość ramienia 1.50 – 2,00m,
 Źródło światła - oprawa uliczna LED moc 20W, stopień ochrony IP65,
 Panel fotowoltaiczny - moc 1x260W,
 Pojemność akumulatora żelowego – 1 x 150Ah akumulatory umieszczone w
hermetycznej skrzyni z tworzywa sztucznego (klasa szczelności IP65),
 Sterowanie – elektroniczny kontroler PWM integrujący system solarny,
 Fundament prefabrykowany F100,
 Sposób włączania / wyłączania – zastosowanie czujnika zmierzchowego,
 Okablowanie, zabezpieczenie bezpiecznikowe akumulator – kontroler, kontroler –
oprawa,
 Okres gwarancji – 36 miesięcy,
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 Czas pracy lampy – zgodnie z normami,
 Układ zasilania – 12V,
 Warunki klimatyczne dla całej lampy: od -25/+50°C.
Autonomia - (czas pracy lampy od pełnego naładowania akumulatora, przy bardzo
niesprzyjającej pogodzie) – 6 dni
III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Termin wykonania przedmiotu zamówienia: termin oddania do użytku lamp do 30 listopada 2018 r.
IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania.
Oferta powinna być:
- opatrzona pieczątką firmową,
- posiadać datę sporządzenia,
- zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,
- zawierać wartość oferty (netto i brutto),
- określać termin wykonania zamówienia,
- podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy, zgodnie z formą reprezentacji
oferenta określoną w rejestrze handlowym lub innym dokumencie właściwym dla formy organizacji
firmy oferenta.
V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
1) Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres:
ochrona.srodowiska@dziemiany.pl albo msynak@dziemiany.pl do dnia 10 października
2018 r. do godz. 12.00,
2) Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
3) Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
4) W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących
treści złożonych ofert.
VI. OCENA OFERT
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie kryterium: CENA – 100 %.
VII. DODATKOWE INFORMACJE
Dodatkowe informacje udzielane są w Urzędzie Gminy Dziemiany, ul. 8 Marca 3, 83-425 Dziemiany
pokój nr 3 lub pod nr tel. 58 688 00 22 – Katarzyna Sprawka.
VIII. ZAŁĄCZNIKI
Wzór formularza ofertowego wykonawcy (załącznik 1).
Leszek Pobłocki
/-/
Wójt Gminy Dziemiany

Załącznik 1
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................................................
(miejscowość i data)

...............................................
(pieczątka firmy)

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY
Dane dotyczące wykonawcy
Nazwa: ................................................
Siedziba:

................................................

Adres poczty elektronicznej:

................................................

Numer telefonu:

......... ......................................

Numer faksu:

...............................................

Numer REGON:

................................................

Numer NIP:

................................................

Dane dotyczące zamawiającego
Gmina Dziemiany
ul. 8-go Marca 3
83-425 Dziemiany
Zobowiązania wykonawcy
Nawiązując do zapytania ofertowego na :
na dostawę i montaż lamp solarnych ulicznych dla sołectw z terenu gminy Dziemiany,
oferujemy wykonanie zamówienia za cenę:
Część zamówienia
lampy solarne w
sołectwie Kalisz
lampa solarna w
sołectwie Dziemiany
lampa solarna w
sołectwie Płęsy
lampy solarne w
sołectwie Raduń
PODSUMOWANIE

Ilość lamp

Cena netto

VAT

Cena brutto

2
1
1
2

Oświadczam, że :
Wykonam zamówienie w terminie określonym w zapytaniu ofertowym nr ZO/2/LP/2018.
Termin płatności: 14 dni (od daty dostarczenia faktury do Zamawiającego).
Oświadczam że:
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zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń,
dysponuję potencjałem technicznym i ibisami zdolnymi do wykonania zamówienia publicznego,
w razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy , w miejscu i terminie
określonym przez Zamawiającego.

...............................................
(pieczątka firmy)
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