Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji w Nowym Targu
Pl. Evry 4, 34-400 Nowy Targ
Tel. 18 533 01 63 wew. 22, 692 960 861
e-mail: mcsir@mcsir.nowytarg.pl
Nasz znak: MCSiR.2512.11.2016

Nowy Targ, dnia 09.02.2016r.

Zapytanie ofertowe na wykonywanie okresowych przeglądów i legalizacji podręcznego sprzętu
przeciwpożarowego w obiektach Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji w Nowym Targu.

I. WPROWADZENIE
Dyrektor Miejskiego Centrum Sportu i Rekreacji w Nowym Targu zaprasza do złożenia oferty na wykonywanie
okresowych przeglądów i legalizacji podręcznego sprzętu przeciwpożarowego w obiektach Miejskie Centrum
Sportu i Rekreacji w Nowym Targu.
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.
II. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIA JĄCEGO
1. Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji w Nowym Targu
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 wykonywanie okresowych przeglądów i legalizacji podręcznego sprzętu
przeciwpożarowego, tj. gaśnic i hydrantów wewnętrznych i zewnętrznych w obiektach Miejskie Centrum
Sportu i Rekreacji w Nowym Targu, zgodnie z załącznikiem nr 2.
2. Zamawiający wymaga, aby przeglądy opisane w pkt 1 były wykonane zgodnie z Rozporządzenia MSWiA z
dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów
budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109 poz. 719) na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991
r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. Z 2009r. Nr 178, poz. 1380 oraz z 2010r. Nr 57, poz. 353).
3. Zamawiający wymaga, aby każdy przegląd zakończony był pisemnym protokołem.
4. Zamawiający wymaga aby przedmiot zamówienia był wykonany przez osoby posiadające uprawnienia.
5. Z wykonawcą zostanie podpisana umowa, której wzór stanowi załącznik nr 3.

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
1. Wykonawca wykona przedmiot zamówienia w terminach wskazanych w załączniku nr 2
V. MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA OFERT
1. Oferty należy przesłać mailem na adres: mcsir@mcsir.nowytarg.pl w tytule wpisując „Przeglądy
podręcznego sprzętu przeciwpożarowego” do 18 lutego 2016 r., do godz. 12:00 lub składać 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 winna być sporządzona w języku polskim, czytelnie 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 wykonywanie okresowych przeglądów
i legalizacji podręcznego sprzętu przeciwpożarowego w obiektach Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji w
Nowym Targu.
1. SKŁADAM(Y) OFERTĘ na wykonanie przedmiotu zamówienia na warunkach określonych w zapytaniu
ofertowym, w szczególności w załączniku nr 2, tj. łącznie 8 przeglądów, 67 gaśnic, 21 hydrantów
wewnętrznych, 5 hydrantów zewnętrznych za
cenę: ............................. (słownie: …..............….............................) złotych netto, plus VAT ……...... zł, tj.
wartość: ......................... (słownie: …..............….............................) złotych brutto.
2. OŚWIADCZAM(Y), że zapoznaliśmy się dokładnie z warunkami udziału w postępowaniu i uznajemy się za
związanych określonymi w niej postanowieniami.
3. ZOBOWIĄZUJE(MY) SIĘ do realizacji zamówienia zgodnie z zapisami zapytania ofertowego.
4. OSOBĄ UPOWAŻNIONĄ do kontaktu z zamawiającym w przypadku udzielenia nam zamówienia jest :
imię i nazwisko: .............................................................., tel. .............................., e-mail: ..............................

........................................................................
dnia, podpis i pieczęć

Załącznik nr 3
Umowa nr MCSiR.2512.11.2016
zawarta w dniu __________ roku pomiędzy:

Gminą Miasto Nowy Targ – Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji w Nowym Targu, adres: 34-400 Nowy
Targ, ul. Krzywa 1, NIP 735-001-40-12

•

repr. Bartosza Ścisłowicza - Dyrektora Miejskiego Centrum Sportu i Rekreacji w Nowym Targu, adres
korespondencyjny:

34-400

Nowy

Targ,

ul.

Plac

Evry

4,

adres

poczty

elektronicznej:

mcsir@mcsir.nowytarg.pl
zwaną w dalszej części Umowy Zamawiającym,
a
_________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
•

reprezentowanym przez _______________________,

zwanym w dalszej części Umowy Wykonawcą,

W wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trybie zapytania ofertowego nr
MCSiR.2512.11.2016, Strony zgodnie oświadczają co następuje:
§1
1. Zamawiający oświadcza, że jest dysponentem czterech obiektów znajdujących się w Nowym Targu:

1) Pływalnia Miejska, Pl. Evry 4, 34-400 Nowy Targ
2) Miejska Hala Sportowa GORCE, Al. Tysiąclecia 74, 34-400 Nowy Targ
3) Miejska Hala Lodowa, Parkowa 14, 34-400 Nowy Targ
4) Stadion Miejski im Józefa Piłsudskiego, Kolejowa 74, 34-400 Nowy Targ
2. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie przez Wykonawcę usług polegających na wykonaniu

okresowych przeglądów i legalizacji podręcznego sprzętu przeciwpożarowego w obiektach
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji w Nowym Targu, o których mowa w ust. 1 zwanych dalej w
Umowie „Przedmiotem Zamówienia”.
3. Wykonawca wykona Przedmiot Zamówienia zgodnie z zakresem i terminach wskazanych w ofercie

Wykonawcy, w szczególności w załączniku nr 2 do oferty Wykonawcy.

§2
Wykonawca oświadcza, że:
1. Posiada stosowne uprawnienia do wykonania Przedmiotu Zamówienia.
2. Przedmiot Zamówienia będzie realizowany zgodnie z Rozporządzenia MSWiA z dnia 7 czerwca 2010 r.

w sprawie w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów
(Dz. U. Nr 109 poz. 719) na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie
przeciwpożarowej (Dz. U. Z 2009r. Nr 178, poz. 1380 oraz z 2010r. Nr 57, poz. 353).
§3
1. Strony

ustalają,

że

za

wykonanie

przedmiotu

umowy

Zamawiający

zapłaci

Wykonawcy

kwotę................................ zł brutto (słownie złotych: …... 00/100 ), na podstawie faktury VAT.
2. Podstawą wystawienia faktur będą przekazane Zamawiającemu przez Wykonawcę pisemne protokoły

wykonane z każdego przedmiotu zamówienia.
3. Zapłata faktury nastąpi w terminie 14 dni od daty wpływu faktury do Zamawiającego.
4. Strony

postanawiają,

iż za

dzień zapłaty

uznają

dzień obciążenia

rachunku

bankowego

Zamawiającego.
5. W przypadku nieterminowej płatności należności Wykonawca ma prawo naliczyć Zamawiającemu

odsetki ustawowe za każdy dzień opóźnienia.
§4
Upoważnionymi przedstawicielami Zamawiającego do dokonywania szczegółowych uzgodnień oraz odbioru
wykonanych prac są osoby:
1. Bartosz Ścisłowicz – Dyrektor MCSiR Nowy Targ.

§5
Umowa zostaje zawarta od dnia podpisania do 30 listopada 2017 roku.
§6
1. Umowa może zostać rozwiązana za porozumieniem stron.
2. Zamawiający może odstąpić od Umowy ze skutkiem natychmiastowym, gdy Wykonawca rażąco

narusza postanowienia Umowy, w tym m. in. wykonuje Przedmiot Zamówienia w sposób niezgodny
z warunkami niniejszej Umowy pomimo wezwania do zmiany sposobu ich wykonywania.

3. Zamawiający może odstąpić od Umowy, w przypadku wskazanym w ust. 2, w terminie 30 dni od daty

powzięcia wiadomości o zaistnieniu przyczyny określonej w ust. 2 stanowiącej podstawę odstąpienia
od Umowy. Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
§7
1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez siebie przy realizacji Przedmiotu

Zamówienia.
§8
Zmiana postanowień zawartej Umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie, pod rygorem
nieważności.
§9
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. Integralną część Umowy stanowią załącznik nr 1 – Oferta Wykonawcy.

Zamawiający:

Wykonawca:

