Zarząd Mienia m.st. Warszawy
Jednostka budżetowa m. st. Warszawy

ul. Jana Kazimierza 62, 01-248 Warszawa, tel. 22 836 81 03, 22 877 15 86, fax. 22 836 80 61
sekretariat@zmw.waw.pl, www.zmw.waw.pl

ZMW/UM/42/2020/ARY

Warszawa, dnia

09.10.2020r.

ZAPYTANIE OFERTOWE
na dostawę oraz rozstawienie na terenie tymczasowego bazaru przy ul. Targowej 54, 10 szt. betonowych
koszy ulicznych z deklem płaskim
I. Zamawiający:
Miasto Stołeczne Warszawa w imieniu którego działa Zarząd Mienia m. st. Warszawy - jednostka budżetowa,
ul. Jana Kazimierza 62, 01-248 Warszawa.
II. Opis przedmiotu zamówienia:
Dostawa oraz rozstawienie na terenie tymczasowego bazaru przy ul. Targowej 54 10 szt. betonowych koszy
ulicznych z deklem płaskim wykonanego na podstawie projektu wzoru opracowanego na zlecenie Biura
Architektury i Planowania Przestrzennego Miasta st. Warszawy. Projekt kosza zawierający wytyczne dot.
materiałów i wymiarów stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zamówienia.

Dopuszcza się zmianę koloru dekla wskazanego w projekcie na RAL 7016.

MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA

Pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, NIP 525-22-48-481, Regon 015259640

Wykonawca jest zobowiązany do pozyskania wszelkich informacji, które są niezbędne do przygotowania
oferty. Koszty z tym związane ponosi Wykonawca.
III. Termin wykonania zamówienia:
Nie później niż 30 dni od dnia podpisania umowy.
V. Sposób przygotowania oferty:
1. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej zawierającej formularz ofertowy, stanowiący załącznik nr 1 do
niniejszego zapytania ofertowego.
2. Oferta powinna być napisana czytelnie w języku polskim oraz podpisana przez osobę uprawnioną do
składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych Wykonawcy. W przypadku
podpisania oferty przez inną osobę, wymagane jest dołączenie do oferty stosownego pełnomocnictwa
w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.
3. Ponadto oferta winna zawierać oświadczenie własne o niezaleganiu ze składkami na ubezpieczenie
społeczne w stosunku do ZUS oraz z podatkami w stosunku do Urzędu Skarbowego i Urzędu Gminy.
VI. Miejsce oraz termin składania ofert:
Oferty należy składać do dnia 19.10.2020 r. do godziny 12:00 w siedzibie Zarządu Mienia m.st Warszawy
przy ul. Jana Kazimierza 62 pok. 401 (IV piętro sekretariat), lub mailem na adres sekretariat@zmw.waw.pl
(w tytule maila proszę o podanie: „zapytanie ofertowe ZMW/UM/42/2020/ARY”)
Nie podlegają rozpatrzeniu i uzupełnieniu oferty: otrzymane po wymaganym terminie, niekompletne lub
niespełniające warunków określonych niniejszym zapytaniem. Oferty takie zostaną odrzucone. Wykonawcom
z tego tytułu nie przysługują żadne roszczenia.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania wyjaśnień lub dodatkowych informacji w toku oceny
i badania ofert oraz odrzucenia oferty w przypadku ich nieotrzymania w wyznaczonym terminie.
VII. Kryteria oceny ofert:
Zamawiający dokona oceny ofert biorąc pod uwagę następujące kryteria:
A. kryterium - cena max. 75 pkt.
B. kryterium – skrócenie terminu wykonania (od 5 do 30 dni) max. 25 pkt.
Sposób oceny kryteriów:
A. Kryterium cena: Ocena niniejszego kryterium zostanie wykonana wg. poniższego wzoru:
najniższa zaoferowana cena brutto
C = --------------------------------------------------------- x 75 pkt
cena brutto badanej oferty
B. Kryterium skrócenie terminu wykonania:
Maksymalny termin realizacji – 30 dni – 0 pkt
Za każde skrócenie terminu o 1 dzień Wykonawca otrzyma 1 pkt.
Minimalny termin realizacji – 5 dni – 25 pkt
VIII. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty:
1. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów w terminie 7 dni od dnia
dokonania wyboru oferty za pomocą wiadomości przesłanych na wskazane adresy email oraz za pomocą
komunikatu zamieszczonego na stronie internetowej Zarządu Mienia m.st. Warszawy.
2. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone
oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia
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