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' Kędzierzyn-Koźle, dnia 2021-09-22

ZAPYTANIE OFERTOWE
1. Zamawiający:

Gmina Kędzierzyn-Koźle
ul. Piramowicza 32
47-200 Kędzierzyn-Koźle

zaprasza do złożenia ofert cenowych'na Wykonanie zadania pn.:
„Obsługa dyspensero'w Fedog, utrzymanie tablic edukacyjno — informacyjnych
oraz rozwieszanie ogłoszeń dot. ochrony środoWiska, zwierząt i rolnictwa”

II. Tryb udzielenia zamówienia.
,
Do przedmiotowego zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.).

III. Opis przedmiotu zamówienia.

1.Miej sce wykonania usługi:

'

)

.

'

Teren Gminy Kędzierzyn-Koźle — zgodnie z załącznikiem nr 2 do oferty
2.Wykonanie zadania polega ma :

1)

obsłudze dystrybutorów torebek do zbierania psich odchodów, - rozmieszczonych na terenie
miasta, w miejscach określonyCh W załączniku do oferty; poprzez zawieszanie torebek otrzymanych

2)

od Zamawiającego, w istniejących dystrybutorach (_w liczbie 44 szt.) oraz planowanych do
rozmieszczenia w latach 2021 - 2023 - do 10 sztuk; dwukrotnie w tygodniu, tj. w poniedziałki lub
wtorki oraz czwartki lub piątki (według potrzeb);
zmagazynowaniu i przechowaniu przez cały okres obowiązywania umowy, torebek do zbierania

3)

bieżącej

4)

urządzeń zakupionych przez Zamawiającego, w miejscach wskazahych przez Zamawiającego;
utrzymaniu tablic edukacyjno-informacyjnych dotyczących zwierząt, rozmieszczonych

psich odchodów, przekazanych przez Zamawiaj ącego, w ilości kilkunastu tysięcy sztuk;
naprawie i

wymianie

uszkodzonych

dystrybutorów

oraz

zamontowaniu

nowych

na

terenie miasta, ićh bieżącej naprawie oraz zamontowaniu nowych tablic, zakupionych przez

”Zamawiającego - według potrzeb;

_

.

'

5)

rozwieszaniu ogłoszeń związanych z rolnictwem oraz zwierzętami, otrzymanych od Zamawiającego,

6)

na miej skich tablicach ogłoszeń oraz .w innych miej scach, wskazanych przez Zamawiającego;
rozwieszaniu zawiadomień związanych z ochroną środowiska, otrzymanych od Zamawiającego, na
miejskich tablicach ogłoszeń oraz innych miejscach, wskazanych przez Zamawiającego,
, potwierdzając termin i miejsce wywieszenia danej informacji za pośrednictwem poczty elektronicznej
(e — mail), wraz z podaniem numeru dokumentu, w terminie 48 godz. od dokonania tej czystości.

3.Termin realizacji zadania — od dnia podpisania umowy do 30 listopada 2023r.

IV.

Informacje dodatkowe.
.
.
„
1. Umowa zostanie podpisana z Oferentem, który zaproponuje najniższą cenę ryczałtową brutto
za 1 miesiąc wykonywania zadań określonych w pkt.III.2.
'
»
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
_
~
3. W toku badania ioceny ofert Zamawiający może żądać od Oferenta, którego oferta zostanie wybrana
jako najkorzystniej sza, wyjaśnień dot. złożonej oferty.

~ V.

Opis sposobu obliczania ceny.
1.
,

Cenę ofertową netto i brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia należy przedstawić na załączonym
fomularza oferty — zał. nr 1:- rcąłtowo za 1 miesiąc.
.
,
,
_

„ 2. Kryterium oceny ofert — cena 100%. Jedynym kryterium oceny ofert będzie najniższa cenaryczałtowa
brutto za wykonanie pełnego zakresu - przedmiotu zamówienia, zgodnie z pkt. I-II.2.
W przypadku gdy dwaj lub więcej wykonawcy złożą oferty o takiej samej cenie ofertowej,

Zamawiaj ący Wezwie ich do złożenia ofert dodatkowych. .
3.

.

'

Cena musi zawierać wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.

4. Wartość cenową należy podać w złotych polskich, cyfrą l—, z dokładnością do dwóch miejsc po
przecinku oraz słownie.
'
5. Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą odbywać się będą w złotych polskich.

VI.

Informacje o formalnościach.
1.

Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od'zawarcia umowy, Zamawiający
wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złozonych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej

2.

Jeśli najniższa złożona oferta przekroczy wysokość środków zabezpieczonych w budżecie Miasta na to

'

-

oceny.

zadanie, zostaną przeprowadzone negocjacje z oferentem, który zaproponuje najniższą cenę lub
3.

_
.
Zamawiający dostosuje zakres i warunki umowy do posiadanych środków.
Do prowadzonego postępowania nie przysługują Wykonawcom środki ochrony prawnej określone

w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych tj. protest, odwołanie, skarga.
4.

Niniejsze postępowanie prowadzone jest na zasadach opartych na wewnętrznych uregulowaniach
organizacyjnych Zamawiającego. Nie mają tu zastosowania przepisy ustawy Prawo zamóWień

„ 5.

VII.

'

'

›

publicznych.

Podstawą rozliczenia między Zamawiającym i Wykonawcą będzie faktura wraz z protokołem odbiOru
'”
prac przez Zamawiającego.

Osoba uprawniena do udzielania informacji i wyjaśnień:
Norbert Kilisz
Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Tel. 77/ 40 50 37.6

'

norbertkilisz@kedzierzynkozle.pl
VIII.

Mieisce i termin składania ofert.

Oferty należy składać na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego,
bezpośrednio w Kancelarii Ogólnej Urzędu'Miasta Kędzierzyn-Koźle ul. Piramowicza 32 (pok. 139)
w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Oferta na obsługę dyspenserów Fedog, utrzymanie tablic
edukacyjno — informacyjnych oraz rozwieszanie ogłoszeń dla rolników i dot. ochrony środowiska,
zwierząt i rolnictwa”, w terminie do dnia 12 października 2021 roku, do godz. 1100. Za datę złożenia
oferty przyjmuje się datę jej wpływu do Urzędu. Otwarcie i rozpatrzenie ofert odbędzie się w dniu jak

wyżej o godz. 11& w pokoju Nr 427. ,

.

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

'

-

L

Wydziału ' h

,

'

'

- druk formularza oferty —' zał. nr l '
'

KIEROVWIK

_

.
Załącznik-

.

'

Warnke i Rolnictwa

b” _ z H [Z . C ]

- wykaz miejsc rozstawienia dystrybutorów torebek na psie odchody — zał. af ”' a
- wykaz lokalizacji gablot informacyj nych — zał. nr 3

9 '” " ””USS

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

.........................................................

(miejscowość, data)

.........................................................

(nazwa, adres i telefon oferenta)

OFERTA

I. Nazwa i adres Zamawiającego:

Gmina Kędzierzyn—Koźle

ul., Piramowicza 32

47-200 Kędzierzyn-Koźle
II. Nazwa przedmiotu zamówienia:

„Obsługa dyspensero'w Fedog, utrzymanie tablic edukacyjno — informacyjnych
orazrozwieszanie ogłoszeń dot. ochrony środowiska, zwierząt i rolnictwa”
III. Nazwa i adres wykonawcy:
..........................................................................................

oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
r

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

IV. Cena ryczałtowa brutto za 1 miesiąc —zgodnie.z pkt. V.l zapytania ofertowego
wynosi ..................... zł,

.

słownie

.................... , ............................. zł

wtym:

kwotanetto(bezpodatkuVAT) ...............
słownie

i podatek VAT (, ........... %)

................ '.....'............... zł
............. A ............................v....zł

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

zł'

przez cały okres obowiązywania umowy.

Oświadczam, że zadeklarowana cena ryczałtowa zawiera podatek VAT w należnej wysOkości
oraz wszystkie koszty składające się na realizacje z należytą starannością niniejszego
zamówienia, na warunkach określonych w zapytaniu ofertowym.
*
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Miejscowość i data

'

/Podpis i pieczęć osoby upoważnionej

do podpisywania oferty/

załącznik nr 2 do zapytania ofertowego

miejsca rozstawienia w mieście dystrybutorów torebek na psie odchody

Koźle

H@MPPNH

-

Rynek w Koźlu — /Powiatowy Bank Spółdzielczy,; Księgarnia, Sklep obuwniczy ZEBRA/ — 3 "szt.
~
„
ul. Piastowska — cukiernia Zalewskiego — 1 szt.
skrzyżowanie ul. M. KonopniCkiej z ul. Spółdzielców -— 1 szt.
wejście na Planty od ul. Piastowskiej i ul. Konopnickiej — (1+1) = 2 szt.
Planty Koźle — plac zabaw — 1 szt.
skrzyżowanie ul. Piastowskiej z ul. Stolarska oraz ok. 100m dalej (ul. Piastowska 83) — 2 szt.

ul. Skarbowa 10 — Dom Kultury Koźle — 2 szt.
razem 12 szt.

'

-

Pogorzelce

.
8. ul. P. Skargi — Plac Rodła— 1 szt. .
9. skrzyżowanie ul. Kozielskiej z ul. S. Sobieskiego —- 1 szt.
10. ul. T. Kościuszki przy sklepie Znajomy / Szkole Podstawowej nr 5/ — 1 szt.
11. Plac Jana Surzyckiego — 1, szt..

.12. ul. Partyzantów — Szkoła Podstawowa nr 1 1 i plac” zabaw — 2 szt.
13. ,ul. Partyzantów (na wysokości nr 12)— 1 szt.
" '
14. ul. Kozielska — przy sklepie Biedronka i skrzyżowanie z ul. Starą — 2 szt.
razem 9 szt.
Śródmieście
'
15. Al. Jana Pawła II - skrzyżowanie z ul. dr Judyma — 1 szt.

_

-

_

18. ul. Plebiscytowa w okolicy lecznicy zwierząt —' 1 sżt.
19. Park Orderu Uśmiechu —— 2 szt.
' 20. Plac zabaw dla psów— 2 szt.
razem 10 szt. .

-

16. ' Park Pojednania f 2 szt.
17. Plac Młodzieży — 2 szt.

Piasty

15. ul. Wieczorka — w okolicy Placu Zabaw — lszt.
16. Amfiteatr Piasty — 1 szt.

17. ul. ChOdkiewicza '— w okolicy sklepu zoologicznego — 1 szt.
18. ul. Korfantego — okolica gabinetu weterynaryjnego SAN- WET, apteki Urtica —— 1 szt.

19. ul. Mieszka I —- na skwerze — 1 szt.

'

20. ul. Leszka Białego za Biedronka (okol. Przedszkola nr 24) — 1 szt.razem 6 szt.
Blachownia
20. ul. 'J. Tuwima i ul. Zwycięstwa /wejście do Parku Lotników/ — 2 szt.
razem 2 szt.
'

Azoty

21. w okolicy sklepu wielobranżowego przy ul. W. Witosa — lszt.
22. skwer przy ul. Waryńskiego -— 1 szt.

23. os. Zacisze plac zabaw ul. Chemików — 1 szt.
'

'

razem 3 szt.

|

« .

Kuźniezka

24.iprzyj placu zabaw — 1 szt.
25. skrzyżowanie ulicy Spokojnej z ulicą Ogrodowa — 1 szt.
razem — 2 szt.

ŚK
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'

Razem 44 szt.

Wydziału Ochrou ŚrodowiskaiRołmctwa
Gabriela Hel in- clasz

Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego

Lokalizacje gablot informacyjnych: .

Koźle Rogi — ul. Sucharskiego — obok _sklepu spożywczego;

Koźle — skrzyżowanie ul. Piastowskiej i ul. Stolarskiej;

Koźle — ul. Wiklinowa — obok bramy wjazdowej placu zabaw;
Koźle —. skrzyżoWanie ul. Pamięci Sybiraków i ul. Bończyka;
Koźle Port — ul. Portowa —— na przeciwko głównej bramy firmy KOFAMA;

Kłodnica — ul. Kłodnicka — przed budynkiem domu kultury;

Pogorzelce — skrzyżowanie ul. Piotra Skargi i ul. Bławatków;
Pogorzelec — skrzyżowanie ul. Tadeusza Kościuszki i ul. Ignacego Paderewskiego;

. Pogorzelec — ul. Kozielska obok sklepu Biedronka; .

awm—o
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Koźle Rogi — ul. Główna 51 — obok domu kultury;

. Śródmieście — skrzyżowanie al. Jana. Pawła II i ul. Judyma;

. Kuźniczka — ul. Gajowa 2 przed sklepem spożywczym;

. Piasty — ul. Bolesława Krzywoustego przed pawilonami handlowymi;

. Blachownia — ul. Juliana Tuwima 15 — przed skrzyżowaniem ul. Władysława Broniewskiego i ul.
Wyzwolenia;

15.. Blachownia — ul. Wyzwolenia przed domem kultury Lech;

16; Sławięcice —- ul. Sadowa przed sklepem spożywczym;
17. Lenartowice — skrzyżowanie ul. Nowowiejskiej i ul. Zofii Nałkowskiej;
18. Cisowa — skrzyżowanie ul. Aleksandra Fredry i ul. Barbary;

.=.

19. Azoty —- skrzyżowanie ul. Ludwika Waryńskiego i ul. Wincentego Witosa;

„f Er
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Gabriela. Helbin-Golasz

