Nasz znak: MCSiR.2615.16.2015

Nowy Targ, dnia 16.12.2015 r.

Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę basenowego odkurzacza podwodnego PIRAYA.

I. WPROWADZENIE
Dyrektor Miejskiego Centrum Sportu i Rekreacji w Nowym Targu zaprasza do złożenia oferty na zakup
i dostawę basenowego odkurzacza podwodnego firmy PIRAYA.
1. Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego.
2. Wartość szacunkowa zamówienia publicznego nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości
30.000 Euro (art.4 pkt 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity
Dz.U. 2013 r. poz. 907 z późn. zm.)
3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
4. Zamawiający może anulować niniejsze postępowanie bez podania przyczyny.
II. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIA JĄCEGO
1. Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji w Nowym Targu przy ul. Plac Evry 4, 34 – 400 Nowy Targ, woj.
małopolskie.
2. Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela: Bartosz Ścisłowicz – Dyrektor
MCSiR Nowy Targ.
III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa do pływalni miejskiej w Nowym Targu przy ul. Plac
Evry 4 w Nowym Targu basenowego odkurzacza podwodnego firmy Piraya w wersji automatycznej
400V/42V DC wraz z akcesoriami, zgodnego ze specyfikacją:
1) Dwa komplety (zasadniczy + dodatkowy) podwójnych szczotek rotacyjnych,
2) Dwa filtr 105 μ (zasadniczy + dodatkowy),
3) Wózek jezdny do transportu,
4) Wydajność pompy: 48 m³/ godz. - 800 l / min.,
5) Wydajność czyszczenia: 350 m² / godz.,
6) Ciężar: 15 kg,
7) Ciężar w wodzie: 10 kg,
8) Szerokość toru odkurzania: 630 mm,

9) Wymiary: szer. 630 x dł. 410 mm,
10) Kabel pływający: dł. 40 m,
11) Bezprzewodowe zdalne sterowanie za pomocą pilota zdalnego sterowania,
12) Szybkość pracy: 0,2 m/s,
13) Napięcie robocze: 42 V,
14) Zasilanie: 400 V prądu trójfazowego,
15) Moc: 650 W,
16) Min. dwa automatyczne programy pracy (do basenów o kształcie prostokątnym i okrągłym).
2. Zamawiający wymaga udzielenia 24 miesięcznej gwarancji typu door-to-door.
3. W przypadku wystąpienia konieczności naprawy urządzenia, Wykonawca zobowiązuje się do podjęcia
w tym celu działań w ciągu 24 godzin.
4. Z Wykonawcą zostanie podpisana umowa, która stanowi załącznik nr 2.
IV. TERMIN I DOSTAWA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Termin wykonania: do 30.12.2015 r.
2. Miejsce dostawy: Pływalnia Miejska w Nowym Targu przy ul. Plac Evry 4, 34-400 Nowy Targ.
V. MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA OFERT

1. Oferty należy przesłać mailem na adres: mcsir@mcsir.nowytarg.pl w tytule wpisując „Zakup
i dostawa basenowego odkurzacza podwodnego PIRAYA” do 23.12.2015 r., do godz. 12 00 lub
składać w zamkniętej kopercie w sekretariacie (I piętro) w siedzibie Zamawiającego: Miejskie Centrum
Sportu i Rekreacji przy Plac Evry 4 w Nowym Targu.
VI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Ofertę należy sporządzić wg formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1.
2. Oferta sporządzona w języku polskim, w jednym egzemplarzu.
3. Oferta winna zawierać wszystkie koszty i składniki, niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia.
4. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.

Załącznik nr 1
FORMULARZ OFERTOWY
Dane Wykonawcy
..............................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................………………………………………………………………………........
.......................................................................................................………………………………………………………………………........
( pełna nazwa, adres firmy oraz imię i nazwisko właściciela)
Strona internetowa: …………………………………….……………
Nr telefonu: ………………………………………………………….
E-mail: ……….………………………………………………………
Numer REGON: ...…………………………………….……………..
Numer NIP: …..………………………………….…………………..

Nawiązując do zaproszenia zawartego w zapytaniu ofertowym na zakup i dostawę basenowego odkurzacza
podwodnego firmy Piraya w wersji automatycznej 400V/42V DC:
1. SKŁADAM(Y) OFERTĘ na wykonanie przedmiotu zamówienia na warunkach określonych w zapytaniu
ofertowym za cenę: ............................................ (słownie: …..............….........................................................) zł netto,
plus

podatek

VAT

…...…......

zł,

wartość

brutto

wynosi:

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

( słownie :.................................................................................) złotych.
2. OŚWIADCZAM(Y), że zapoznaliśmy się dokładnie i akceptuję warunkami udziału w postępowaniu oraz
postanowienia zawarte we wzorze umowy.
3. ZOBOWIĄZUJE(MY) SIĘ do realizacji zamówienia zgodnie z zapisami zapytania ofertowego oraz wzorem
umowy.
4. OSOBĄ UPOWAŻNIONĄ do kontaktu z zamawiającym w przypadku udzielenia nam zamówienia jest :

.............................................................., tel. .............................., e-mail: ..............................

.................................... dnia ........................

……………………………………….
podpis i pieczęć

Załącznik nr 2

Umowy nr MCSiR.2615.16.2015
Zawarta w dniu ………………. 2015r. w Nowym Targu pomiędzy:
Gminą Miasto Nowy Targ – Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji w Nowym Targu z siedzibą w Nowym
Targu, ul. Krzywa 1 reprezentowaną przez:
Bartosza Ścisłowicza – Dyrektora MCSiR na podstawie pełnomocnictwa Burmistrza,
przy kontrasygnacie Głównego Księgowego MCSiR
adres korespondencyjny: Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji, Pl. Evry 4, 34-400 Nowy Targ, e-mail:
mcsir@mcsir.nowytarg.pl
zwaną dalej w tekście “zamawiającym”
a
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
reprezentowanym(ą) przez: …………………………………………………………………………………………………….
zwanym(ą) dalej w tekście „wykonawcą”
na podstawie dokonanego przez zamawiającego wyboru oferty w trybie zapytania ofertowego Znak:
MCSiR.2615.16.2015, została zawarta umowa o następującej treści:
§1
1.

Przedmiotem niniejszej umowy jest zakup wraz z dostawą basenowego odkurzacza podwodnego
firmy Piraya w wersji automatycznej 400V/42V DC wraz z akcesoriami, zwanego dalej urządzeniem,
zgodnie ze specyfikacją:
1) Dwa komplety (zasadniczy + dodatkowy) podwójnych szczotek rotacyjnych,
2) Dwa filtr 105 μ (zasadniczy + dodatkowy),
3) Wózek jezdny do transportu,
4) Wydajność pompy: 48 m³/ godz. - 800 l / min.,
5) Wydajność czyszczenia: 350 m² / godz.,
6) Ciężar: 15 kg,

7) Ciężar w wodzie: 10 kg,
8) Szerokość toru odkurzania: 630 mm,
9) Wymiary: szer. 630 x dł. 410 mm,
10) Kabel pływający: dł. 40 m,
11) Bezprzewodowe zdalne sterowanie za pomocą pilota zdalnego sterowania,
12) Szybkość pracy: 0,2 m/s,
13) Napięcie robocze: 42 V,
14) Zasilanie: 400 V prądu trójfazowego,
15) Moc: 650 W,
16) Min. dwa automatyczne programy pracy (do basenów o kształcie prostokątnym i okrągłym).
§2
1. Wykonawca w ramach niniejszej umowy zobowiązany jest do:
1) Dostawy urządzenia wraz ze wszystkimi akcesoriami, w tym akcesoriami dodatkowymi (podwójna
szczotka rotacyjna, filtr) na pływalnię miejską w Nowym Targu przy ul. Plac Evry 4, 34-400 Nowy
Targ.
2) Przekazania wraz z urządzeniem instrukcji obsługi i dokumentację techniczną w języku polskim
oraz kartą gwarancyjną urządzenia.
3) Przeszkolenia personelu Zamawiającego w prawidłowej obsłudze urządzenia.
4) Udzielenia Zamawiającemu 24 miesięcznej gwarancji typu „door-to-door” na urządzenie.
2. W przypadku wystąpienia konieczności naprawy urządzenia, Wykonawca zobowiązuje się do podjęcia
w tym celu działań w ciągu 24 godzin.
3. Wykonawca gwarantuje, że dostarczone urządzenie jest nowe, wolny od wad prawnych i fizycznych
oraz zgodny z zapytaniem ofertowym oraz ofertą.
§3
Termin realizacji dostawy urządzenia ustala się najpóźniej do dnia 30.12.2015 r.
§4
1. Z czynności odbioru zostanie sporządzony pisemny protokół zawierający wszelkie ustalenia
z przeprowadzonego odbioru.
2. W przypadku stwierdzenia w czasie odbioru jakichkolwiek wad fizycznych dostarczonego

asortymentu, Zamawiający może wyznaczyć Wykonawcy dodatkowy termin na dostawę towarów
wolnych

od

wad,

bez

ponoszenia przez

Zamawiającego

z

tego tytułu

jakichkolwiek

dodatkowych kosztów.
3. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wady fizyczne i prawne dostarczonego
towaru na warunkach określonych w Kodeksie Cywilnym.
§5
1. Strony ustalają, że za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie
w wysokości: .............................................. (słownie: ......................................................................) zł brutto.
2. Podstawą wystawienia faktury będzie protokolarny odbiór zamówienia przez Zamawiającego.
3. Zapłata faktury nastąpi w terminie 14 dni od daty wpływu faktury do Zamawiającego .
4. Strony postanawiają, iż zapłata następuje w dniu obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
5. W przypadku nieterminowej płatności należności Wykonawca ma prawo naliczyć Zamawiającemu
odsetki ustawowe za każdy dzień opóźnienia.
§6
1. Strony ustanawiają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy w formie
kar umownych.
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących
po stronie Wykonawcy - w wysokości 10% wynagrodzenia określonego w § 5 ust.1.
3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po
stronie Zamawiającego- w wysokości 10% wynagrodzenia określonego w § 5 ust.1.
4. Strony zastrzegają sobie możliwość dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość kar
umownych.
5. Zamawiający jest uprawniony do potrącenia kar umownych z faktur Wykonawcy.
§7
Zmiana postanowień zawartej Umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie, pod
rygorem nieważności.
§8
1. Umowa niniejsza została sporządzona na podstawie prawa polskiego.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.

3. Wszelkie spory mogące wyniknąć na tle wykonywania niniejszej umowy będą rozstrzygane
polubownie, a w ostateczności zostaną poddane rozstrzygnięciu sądowi właściwemu dla siedziby
Zamawiającego.
4. Umowę niniejszą sporządzono

w 2 egzemplarzach, 1 (jeden) egzemplarz dla Zamawiającego,

1 (jeden) egzemplarz dla Wykonawcy.
5. 5. Integralną część Umowy stanowią załącznik nr 1 – Oferta Wykonawcy

Zamawiający

Wykonawca

