Jastarnia, 20.03.2018 r.
Gmina Jastarnia
Ul. Portowa 24
84-140 Jastarnia
Tel. 58 675 19 30, fax 58 675 21 76
www.bip.jastarnia.pl
e-mail: referatrozwoju@jastarnia.pl
Zapytanie ofertowe nr 6/2018
dla zamówienia o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro
W oparciu o art.4pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z
2017r. poz. 1579 ze zm.) zwracam się z zapytaniem ofertowym o cenę dla zadania pn.:
Oczyszczanie plaż w obszarze kąpielisk na terenie Gminy Jastarnia

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na oczyszczaniu plaż w obszarze kąpielisk na
terenie Gminy Jastarnia w następującym zakresie:
1) Czyszczenia plaż nadmorskich metodą mechaniczną.
2) Czyszczenia plaż nad zatokowych metodą mechaniczną
3) Okresowe usuwanie kidziny ze wskazanych miejsc tradycyjnie wykorzystywanych do
kąpieli.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 3 do zapytania
ofertowego.
II. WYMAGANIA ODNOŚNIE POSIADANEGO SPRZĘTU:
Składający ofertę winien dysponować urządzeniami i sprzętem transportowym szczegółowo
opisanym w załączniku nr 4 do niniejszego zapytania.

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Termin wykonania umowy od 18 czerwca do 10 sierpnia 2018 r.
IV. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO
Z WYKONAWCAMI
1. W prowadzonym postępowaniu komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami
odbywać się może za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23
listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1529 oraz z 2015 r. poz. 1830),
osobiście, za pośrednictwem posłańca, lub faksu, z zastrzeżeniem ust. 3.
2. W przypadku przesyłania oświadczeń, wniosków, zawiadomień i informacji za pomocą faksu,
każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie powinna potwierdzić fakt ich otrzymania.
3. Forma pisemna zastrzeżona jest dla złożenia oferty wraz z załącznikami składanymi z ofertą.
4. Do kontaktowania się z Wykonawcami upoważnione są następujące osoby:
1) Pan Marcin Rotta - tel. 58 675 19 16, fax 58 675 21 76 , od pon. - pt., w godz.pracy
urzędu 7:30-15:30;
2) Pani Agnieszka Konkel - tel. 58 675 19 30, fax 58 675 21 76, od pon. - pt., w godz. pracy
urzędu 7:30-15:30.

V. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
Należy wypełnić załączony formularz ofertowy. Oferta powinna być podpisana przez Wykonawcę.
VI. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT
1. Oferty, z wykorzystaniem opracowanego przez Zamawiającego formularza (zał. nr 1) wraz
z załącznikami, należy składać osobiście, przesłać pocztą, kurierem lub dostarczyć w inny sposób,
na adres: Urząd Miejski w Jastarni, ul. Portowa 24, 84-140 Jastarnia, Biuro Obsługi
Interesanta ( pok. 101 ). Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej kopercie (opakowaniu)
gwarantującej zachowanie poufności jej treści (uniemożliwiające zapoznanie się z jej treścią) oraz
zabezpieczającej nienaruszalność, do wyznaczonego terminu otwarcia. Koperta (opakowanie)
winna być opatrzona nazwą i adresem Wykonawcy (pieczęć lub adnotacja odręczna). Koperta
(opakowanie) powinna zawierać także następujący opis:
„Oferta na Oczyszczanie plaż w obszarze kąpielisk na terenie Gminy Jastarnia.
Termin składania ofert: do 30.03.2018 r., godz. 10:00.
2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
3. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących
treści złożonych ofert. W przypadku gdy oferta Wykonawcy nie będzie spełniać wymagań
określonych w niniejszym zapytaniu i załącznikach do zapytania w zakresie dotyczącym urządzeń i
sprzętu transportowego Zamawiający dokona odrzucenia oferty tego Wykonawcy.
5. Zapytanie ofertowe zamieszczono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Jastarni oraz w
Biuletynie Informacji Publicznej.
VII. OCENA OFERT
Przy wyborze oferty Zamawiający kierować się będzie jednym kryterium :„cena – 100%”
Cena za wykonanie zamówienia jest ceną ryczałtową i obejmuje wszystkie koszty niezbędne do
całkowitego i efektywnego wykonania zamówienia, w tym wszelkie koszty transportu oraz koszty
materiałów potrzebnych do realizacji zamówienia.
VIII. Załączniki:
Załącznik nr 1 - formularz oferty,
Załącznik nr 2 - projekt umowy,
Załącznik nr 3 – opis przedmiotu zamówienia,
Załącznik nr 4 - wymagania dotyczące sprzętu
Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

