Załącznik nr 1 do wniosku o udzielenie zamówienia powyżej 10 000 zł

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia
Świadczenie drobnych usług naprawczych w ramach projektu Remont dla Seniora
I. Zamawiający:
Gmina Wołomin, ul. Ogrodowa 4, 05-200 Wołomin.
II. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie drobnych usług naprawczych w ramach projektu Remont dla
Seniora.
Projekt Remont dla Seniora adresowany jest do mieszkańców Gminy Wołomin, którzy ukończyli 65. rok
życia i są posiadaczami Wołomińskiej Karty Seniora, są osobami samotnymi, chorymi, z ograniczoną sprawnością fizyczną lub niepełnosprawnymi.
Drobne usługi naprawcze w ramach projektu Remont dla Seniora, mieszczą się w poniższym katalogu
napraw:
- nieszczelność baterii, wymiana głowic w bateriach;
- montaż/wymiana deski sedesowej;
- naprawa zepsutej spłuczki;
- odpowietrzenie grzejnika;
- podłączenie pralki/zmywarki;
- udrożnienie zatkanego odpływu;
- montaż, naprawa, wymiana klamki lub zamków w drzwiach/oknie;
- regulacja drzwi/okien;
- nasmarowanie skrzypiących drzwi;
- przymocowanie luster, obrazów, karniszy, uchwytów, półek itp.;
- montaż lub wymiana gniazdka elektrycznego/przełącznika;
- montaż lub wymiana/podłączenie żyrandola, lampy ;
- wymiana żarówki, halogenu, jarzeniówki;
- inny problem techniczny lub usterka, nieujęte powyżej, które zostaną zaakceptowane przez pra cownika technicznego i ocenione pozytywnie jako możliwe do realizacji w ramach projektu przez
pracowników Wydziału Planowania Rozwoju i Rewitalizacji Urzędu Miejskiego w Wołominie.
W ramach świadczonej usługi Wykonawca:
- dokona weryfikacji problemu technicznego na miejscu, u Seniora, w ciągu 48 godzin od przekazania przez
Zamawiającego informacji o zgłoszonej usterce,
- przekaże Seniorowi zgłaszającemu problem techniczny informację dotyczącą zakupu niezbędnych do wy konania prac materiałów, części itp.,
- wykona usługę naprawczą niezwłocznie po zapewnieniu wszelkich warunków niezbędnych do wykonania
prac, zgodnie z posiadaną wiedzą, kwalifikacjami i umiejętnościami, w sposób staranny, sumienny i prawidłowy i ponosi wszelką odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe w wyniku wykonywania przedmiotu
zamówienia.
III. Termin realizacji zamówienia
Od dnia podpisania umowy do 16.12.2018 r.
IV. Treść oferty
1. Oferta powinna zawierać:

2.
3.
4.
5.
6.

1. informacje potwierdzające doświadczenie w wykonywaniu drobnych usług naprawczych
2. wycenę poszczególnych drobnych usług naprawczych wymienionych powyżej w katalogu
napraw (wycena dotyczy tylko i wyłącznie robocizny i nie uwzględnia cen materiałów
niezbędnych do wykonania zgłoszonych prac)
Oferta cenowa powinna zostać zawarta na formularzu, który stanowi Załącznik nr 1 do SOPZ
i zawierać wszelkie wymagane informacje zgodnie z zapisami niniejszego Szczegółowego Opisu
Przedmiotu Zamówienia.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontaktu z Oferentami w celu doprecyzowania ofert
i uzyskania dodatkowych wyjaśnień.
Zamawiający informuje, iż całościowa oferowana cena stanowi informację publiczną w rozumieniu
Ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (t. j. Dz. U. z 2016 r. Poz.
1764).
Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z Zamówienia, bez wyboru którejkolwiek
ze złożonych ofert.
Wzór umowy może ulec zmianom.

V. Kryteria oceny ofert
W procesie wyboru Wykonawcy pod uwagę zostaną wzięte następujące kryteria:
1. Cena - 60% (maksymalnie 60 pkt.),
2. Rozmowa oceniająca - 40% (maksymalnie 40 pkt.).
Sposób wyliczenia punktacji:
1. Kryterium cenowe. Ocenie podlegać będzie całkowita cena brutto obliczona po zsumowaniu wyceny
poszczególnych elementów katalogu napraw, wykazana na podstawie załącznika nr 1 do niniejszego
zapytania ofertowego.
Punkty za cenę będą obliczane wg wzoru:
Najniższa cena oferty
Liczba punktów = ---------------------------------------- x 100 x 60%
Cena badanej oferty
Maksymalna liczba punków: 60
2. Rozmowa oceniająca. Ocenie podlegać będzie doświadczenie w wykonywaniu drobnych usług
naprawczych, ze szczególnym uwzględnieniem usług świadczonych osobom starszym.
Punkty za doświadczenie będą obliczane wg wzoru. Maksymalna liczba punków: 40
VI. Termin i sposób składania ofert
1. Termin składania ofert upływa z dniem 16 lutego 2018 r.
2. Oferty prosimy składać w wersji papierowej w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Remont dla
Seniora - oferta” w Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu Miejskiego w Wołominie, ul. Ogrodowa 4,
czynnym w godzinach pracy urzędu.
3. wzór umowy może ulec zmianom
4. Załącznikami do niniejszego dokumentu są:
1. formularz ofertowy,
2. wzór umowy.

Załącznik nr 1

…..................................................
(pieczęć Wykonawcy)
FORMULARZ OFERTOWY
W odpowiedzi na zaproszenie do złożenia oferty cenowej na: …........................................................................

…..........................................................................................................................................................................
…..........................................................................................................................................................................
…..........................................................................................................................................................................
/pełna nazwa firmy Wykonawcy/
posiadającego siedzibę

…………………………………………………………………………………………………………
ulica nr domu kod pocztowy miejscowość

…………………………………………………………………………………………………………
telefon

fax

e-mail

NIP …………………………………........……… REGON ………………………………………
składam niniejszą ofertę.
1. OFERUJĘ WYKONANIE POSZCZEGÓLNYCH POZYCJI ZAMÓWIENIA ZA CENĘ:

Nazwa naprawy/usługi

Cena netto w zł Cena brutto w zł

nieszczelność baterii, wymiana głowic w bateriach
montaż/wymiana deski sedesowej
naprawa zepsutej spłuczki
odpowietrzenie grzejnika
podłączenie pralki/zmywarki
udrożnienie zatkanego odpływu
montaż, naprawa, wymiana klamki lub
drzwiach/oknie

zamków

w

regulacja drzwi/okien
nasmarowanie skrzypiących drzwi
przymocowanie luster, obrazów, karniszy, uchwytów, półek
itp.
montaż lub wymiana gniazdka elektrycznego/przełącznika

montaż lub wymiana/podłączenie żyrandola, lampy
wymiana żarówki, halogenu, jarzeniówki
inny problem techniczny lub usterka, nieujęte powyżej

do uzgodnienia

2. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA ….......................................................................
3. WARUNKI PŁATNOŚCI: …......................................................................................................
4. OŚWIADCZAM, że
- żądane wynagrodzenie zawiera wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia.
- zapoznaliśmy się z istotnymi postanowieniami umowy/wzorem umowy załączonym do zaproszenia,
akceptujemy je i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wyżej
wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego;
- przedmiot zamówienia zamierzamy wykonać:
 siłami własnymi¹
siłami własnymi i przy pomocy podwykonawców¹

5. ZAŁĄCZNIKAMI DO NINIEJSZEJ OFERTY SĄ:
- ...........................................................................................................................................
- ...........................................................................................................................................
- ...........................................................................................................................................

Miejscowość ..............................., dnia .....................................

…..................................................
podpis Wykonawcy

