URZĄD MIEJSKI
w Pabianicach
Pabianice, dnia …………………… 2018 r.

Wykonawcy

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENI A OFERTY
1. Zamawiający – Gmina Miejska Pabianice, zaprasza do złożenia oferty na:
Montaż, obsługę oraz demontaż oświetlenia świątecznego miasta w sezonie 2018 – 2019”
polegającym na:
1) montażu i demontażu ozdób oświetlenia świątecznego stanowiącego własność
Zamawiającego (302 szt.) na 151 słupach oświetlenia ulicznego,
2) montażu i demontażu ozdoby świątecznej stanowiącej własność Zamawiającego –
Paczka,
3) montażu i demontażu elementów logo sponsorów,
4) bieżącej konserwacji elementów wymienionych w punktach 1) i 2) tzn. usuwaniu
ewentualnych awarii w terminie do 12 godz. od ich zgłoszenia telefonicznego lub
SMS-em przez Przedstawiciela Zmawiającego.
2. Informacje niezbędne do przygotowania i złożenia oferty:
1) Elementy oświetlenia ulicznego wymienione w pkt. 1 ppkt. 1 - 3 składowane
są w wynajętym przez Zamawiającego magazynie, w firmie JUMI Sp. z o.o.,
Pabianice, ul. Myśliwska 34a, skąd należy je pobrać celem zamontowania.
2) Słupy oświetleniowe wzdłuż ciągu ulic Zamkowa – Stary Rynek – Warszawska
(do skrzyżowania z ul. Kresową) są wyposażone w instalację elektryczną, gniazda
hermetyczne umożliwiające podłączenie ozdób oraz uchwyty stalowe do ich
montażu.
3) Wykonawca w kosztach oferty skalkuluje usunięcie ewentualnych usterek istniejącej
instalacji elektrycznej wraz z wyminą drobnych elementów typu bezpieczników,
gniazd.
Urząd Miejski w Pabianicach, 95-200 Pabianice, ul. Zamkowa 16,
tel. +48 42 2254615, +48 42 2254600, fax +48 42 2254669,
e-mail: poczta@um.pabianice.pl, http://www.um.pabianice.pl
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4) Wyżej wymienione uchwyty są obecnie wyposażone w elementy do zawieszania
flag. Wybrany w postępowaniu Wykonawca zdejmie ww. elementy, przechowa
na własny koszt i zamocuje ponownie po zdemontowaniu oświetlenia ulicznego.
5) Po demontażu elementów wymienionych w pkt. 1 Wykonawca zdeponuje
je w magazynie wskazanym przez Zamawiającego w terminie późniejszym.
Zmawiający informuje, iż będzie to magazyn zlokalizowany w granicach
administracyjnych Miasta Pabianice.
3. Terminy wykonania zamówienia:
1) montaż do 30.11.2018 r z włączeniem oświetlenia w dniu 01.12.2018
2) demontaż do dnia 15.02.2019 r. z wyłączeniem oświetlenia w dniu 02.02.2019
w godzinach porannych
4. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania
tych warunków: - posiadanie niezbędnych uprawnień oceniane na podstawie złożonych
dokumentów
5. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:
1) aktualne uprawnienia w grupie G1 elektrycznej, w zakresie eksploatacji urządzeń
elektroenergetycznych o napięciu do 1kV,
2) dokument potwierdzający prowadzenie działalności gospodarczej (KRS, CEIDG)
6. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz
przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych
do porozumiewania się z wykonawcami:
1) do kontaktów z Wykonawcami Zamawiający upoważnia Pana Sławomira Jacha –
Inspektora w Wydziale Infrastruktury Technicznej i Komunikacji; tel.: 42 22 54 609,
e:mail: komunikacja@um.pabianice.pl;
7. Termin związania ofertą: 30 dni od daty złożenia oferty.
8. Opis sposobu przygotowywania ofert:
1) oferty należy składać na załączonym wzorze formularza drogą pocztową lub
elektroniczną na adres komunikacja@um.pabianice.pl,
2) Dokumenty składane w kopiach muszą być potwierdzone za godność z oryginałem
9. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:
1) Urząd Miejski w Pabianicach ul. św. Jana 4, Wydział Infrastruktury Technicznej
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i Komunikacji, pok. 24 II p, lub emailem na adres: komunikacja@um.pabianice.pl;
2) termin złożenia oferty: 29.10.2018 godz. 12:00,
3) termin otwarcia ofert: 29.10 2018 godz. 12:30
10. Opis sposobu obliczenia ceny: wartość ryczałtowa brutto.
11. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz
z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert: cena – 100%
12. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty
w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego: - brak
13. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej
umowy w sprawie zamówienia publicznego zawiera wzór umowy
Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone zgodnie z Regulaminem
udzielania zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości
kwoty, o której mowa w art. 4 pkt 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych, udostępnionym
na stronie internetowej https://bip.um.pabianice.pl/artykul/664/8491/15-2015-p
Prezydent Miasta Pabianic
/-/ Grzegorz Mackiewicz
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