Nasz znak: OT.260.8.2017

Ustka, 6 kwietnia 2017 r.

Zaproszenie do złożenia oferty
w postępowaniu o wartości zamówienia do kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy PZP

Zamawiający

Gmina Miasto Ustka – Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ustce
76-270 Ustka
ul. Grunwaldzka 35
Tel. 59 814 55 86
e-mail: osir@um.ustka.pl
I. Przedmiot zamówienia
Zamawiający Gmina Miasto Ustka – Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ustce z siedzibą w Ustce zaprasza do
składania ofert w postępowaniu pn. „ utrzymanie czystości plaż Ustka” w trybie zapytania ofertowego
o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty, o której mowa w art. 4 pkt 8
ustawy - Prawo zamówień publicznych. Przedmiotem zamówienia jest usługa utrzymania czystości plaży
wschodniej i zachodniej zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności ustawy z dnia 14 grudnia
2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.) oraz zbieranie i wywóz zanieczyszczeń z plaży
wschodniej i zachodniej na odcinku od falochronu do granic miasta do wysokości pasa technicznego
(wydm) w terminie od dnia 15.06.2017 r. do dnia 15.09.2017 r. - (CPV - 90.68.00.00-7 – usługi
sprzątania plaż).
II. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
1. W okresie od dnia 15.06.2017 r. do dnia 30.06.2017 r. oraz od dnia 01.09.2017 r. do dnia
15.09.2017 r. na Wykonawcy będzie ciążył obowiązek :
1.1.
zbierania i usuwania nieczystości „luźnych” codziennie do godz. 9.00 z plaży
wschodniej i zachodniej na odcinku od falochronu do granic miasta do wysokości pasa
technicznego (wydm) oraz z zejść na plażę (np. folie, papiery, butelki, korki od
butelek, niedopałki, szkło, gałęzie, odchody zwierzęce, itp.);
1.2.
rozstawienie po trzy pojemniki do zbiórki odpadów przy zejściach na plażę od nr 1 do
nr 9, opróżnianie pełnych koszy w ciągu dnia w miarę potrzeb, nie dopuszczając do
ich przepełnienia.
2.

W okresie od dnia 01.07.2017 r. do dnia 31.08.2017 r. do obowiązków Wykonawcy będzie
należało:
2.1.
zbieranie i usuwanie nieczystości „luźnych” codziennie do godz. 9.00 z plaży
wschodniej i zachodniej na odcinku od falochronu do granic miasta do wysokości pasa
technicznego (wydm) oraz z zejść na plażę (np. folie, papiery, butelki, korki od
butelek, niedopałki, szkło, gałęzie, odchody zwierzęce, itp.),
2.2.
bronowanie lub mechaniczne czyszczenie plaży zachodniej dwa razy w tygodniu do
godz. 9:00 (wtorki i soboty),
2.3.
bronowanie plaży wschodniej raz w tygodniu do godz. 8:00 (piątki),
2.4.
mechaniczne czyszczenie plaży wschodniej raz w tygodniu do godz. 8:00
(poniedziałki),
2.5.
rozstawienie po trzy pojemniki do zbiórki odpadów przy zejściach na plażę od nr 1 do
nr 9 i opróżnianie pełnych koszy w ciągu dnia w miarę potrzeb nie dopuszczając do
ich przepełnienia,
2.6.
codziennie do godz. 8:00 uprzątniecie zejść dla pieszych, podestów oraz zjazdów dla
niepełnosprawnych z zalegającego na nich piasku oraz innych nieczystości.

III. Warunki wymagane od Wykonawców
O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy posiadają :
1) wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości, prowadzonego przez Burmistrza Miasta Ustka, zgodnie z art. 9c ustawy z dnia 13
września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn.
zm.);
2) zezwolenie na transport odpadów, zgodnie z art. 28 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony
środowiska (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243, późn. zm.), w związku z art. 233 ustawy z dnia 14
grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.) bądź zaświadczenie o wpisie do
rejestru, o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach;
3) zezwolenie na zbieranie odpadów wydane na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach
lub ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 roku.

IV. Kryteria oceny warunków wymaganych od Wykonawców
1. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na zasadzie:
„spełnia” - „nie spełnia”
2. W wyliczeniu stawki Oferent powinien wziąć pod uwagę wszelkie koszty związane z realizacją
usługi.
3. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zapytania ofertowego płatne będzie przez
Zamawiającego na podstawie rachunku/faktury wystawionego/-ej przez Oferenta na:
NABYWCA
Gmina Miasto Ustka, ul. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego 3
76-270 Ustka
NIP 839-002-36-21
ODBIORCA
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ustce
ul. Grunwaldzka 35
76-270 Ustka
4. Wynagrodzenie będzie płatne sukcesywnie, w okresach miesięcznych.
5. Wypłata wynagrodzenia nastąpi przelewem na wskazane przez Oferenta konto bankowe,
w terminie 7 dni licząc od dnia przedłożenia prawidłowo wystawionego/ej rachunku/faktury.
V. Opis sposobu przygotowania oferty
1.
2.

Oferent powinien przygotować ofertę na formularzu, będącym Załącznikiem nr 1.
Oferta powinna:
- posiadać datę sporządzenia,
- zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, adres e-mail, NIP, numer KRS (w przypadku, gdy
Oferent jest wpisany do rejestru przedsiębiorców),
- być sporządzona w formie pisemnej (wersja papierowa) w języku polskim,
- być podpisana czytelnie przez Oferenta,
- określać łączną kwotę netto/brutto oferty.
3. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji
działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
4. Pełnomocnictwo do działania w imieniu Wykonawcy, o ile prawo do reprezentowania Wykonawcy
w powyższym zakresie nie wynika wprost z dokumentu rejestrowego.
5. Dokumenty powinny zostać złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność
z oryginałem przez osobę/osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.
VI. Miejsce i termin składania ofert
1. Oferta z załączonym wydrukiem z rejestru przedsiębiorców lub wypisem z ewidencji działalności

gospodarczej oraz dokumenty potwierdzające spełnianie warunku określonego w pkt. III zapytania
powinna zostać przesłana lub doręczona osobiście/listownie do dnia 13.04.2017 r. (decyduje data

wpływu) na adres biura: Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ustce, 76-270 Ustka, ul. Grunwaldzka 35.
2. Ocena ofert zostanie dokonana w siedzibie Zamawiającego, wyniki oceny zostaną upublicznione
i przekazane oferentom.
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może wymagać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści
złożonych ofert.
VII. Kryteria oceny ofert
1. Opis kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej:
1) Kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej stanowi: cena - 100%.
2)

Maksymalna liczba punktów w kryterium równa jest określonej wadze kryterium w %. Ocenie zostanie
poddana cena brutto za wykonanie całości przedmiotu zamówienia obliczona przez Wykonawcę zgodnie
z przepisami prawa i sposobem obliczenia ceny, podana w Formularzu oferty.

Liczba punktów, którą można uzyskać zostanie obliczona wg następującego wzoru:
W=Cn/Cb x 100
gdzie:
W – ilość punktów przyznana badanej ofercie wg kryterium ceny
Cn – najniższa cena brutto za realizacje przedmiotu zamówienia spośród złożonych ofert podlegających
ocenie
Cb – cena brutto badanej oferty
3) Zamawiający za najkorzystniejszą uzna ofertę podlegającą ocenie, która oferuje najniższą cenę brutto za
realizację przedmiotu zamówienia - uzyska największą ilość punktów obliczoną wg powyższego wzoru.
4) Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
5) Jeżeli Zamawiający nie może 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 w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.
6) Wykonawcy składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane
w złożonych ofertach.
VIII. Dodatkowe informacje
1. Zapytanie ma charakter rozeznania rynku i nie stanowi zobowiązania do zlecenia wykonania usługi.
2. Nabywcą przedmiotu zamówienia będzie:
Gmina Miasto Ustka, ul. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego 3
76-270 Ustka
NIP 839-002-36-21
4. Płatnikiem(Odbiorcą) przedmiotu zamówienia będzie:
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ustce, 76-270 Ustka. ul. Grunwaldzka 35.
5. W postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje
Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, za pomocą faksu lub poczty elektronicznej.

6.Informacja o wyborze oferty wg kryterium opisanego w pkt VII zostanie opublikowana na stronie
internetowej Zamawiającego: www.osir.ustka.pl – BIP.
7. Osoba upoważniona do kontaktów: Andrzej Dolata pod numerem telefonu 530 682 533 lub pod
adresem e- mail: osir@um.ustka.pl

IX. Załączniki

1.

Załącznik nr 1 – Formularz oferty

2. Załącznik nr 2 – Wzór umowy

Dyrektor
Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ustce
Stanisław Podlewski

