Kędzierzyn-Koźle, dnia 18.11.2021 r.

— Zapytanie ofertowe
ZD.271.13.2021.AIVI

1.

INFORMACJE O ZAMAWIAJĄCYM

NABYWCA: Gmina Kędzierzyn—Koźle
NIP: 749-20-55—601
Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle - Wydział Zarządzania Drogami
PŁATNIK:
UI. Piramowicza 32
47-200 Kędzierzyn-Koźle
NIP: 749-00-15-170
2.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1) Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa i montaż czterech stacji naprawy

2)

rowerów na terenie miasta Kędzierzyn-Koźle w miejscach wskazanych przez
Zamawiającego w załączniku nr 1.
_
,
'
Samoobsługowe stacje naprawy rowerów przeznaczone są do wykonania wszystkich
podstawowych napraw takich jak wymiana dętki, usuwanie luzów, regulacja
przerzutek, hamulców itd. w roWerze przez całą dobę i we wszystkie dni tygodnia.

Stacja musi posiadać wsporniki lub uchwyt do podwieszenia roweru, co ułatwi dostęp
do podzespołów. Urządzenie musi być przystosowane do użycia w przestrzeni
publicznej i odporne na warunki atmosferyczne, korozje, akty wandalizmu. Konstrukcja
musi być wykonana ze stali nierdzewnej, malowanej proszkowo lub termoplastycznie
'koIor RAL, zamontowana do podłoża za pomocą kotw „z śrubami bezpieczeństwa.
Narzędzia mocowane na linkach zestaI-i nierdzewnej w owijce PCV

_3)

Każda stacja musi być wyposażona w narzędzia przystosowane do naprawy rowerów —
minimum:

'

_ a) Wkrętak krzyżowy (krętlik),
b) Wkrętak płaski (krętlik),
c) Wkrętak TORX T25 (krętlik),

d) Klucz nastawny,

4)

e)
f)
g)
h)

Klucz płaski 8 x 10 mm,
Klucz płaski 13 x 15 mm,
Zestaw imbusów w rękojeści 2 — 8 mm,
Łyżki do opon — minimum 2 sztuki,

i)

Pompka z manometrem max 16 BAR z adapterem na wszystkie zawory (tłok do

pompki ze stali nierdzewnej)
Na obudowie stacji .naprawy rowerów muszą zostać zamieszczone co najmniej
następujące informacje:

a) Logotypy przekazane przez Zamawiającego,
b) Instrukcja obsługi korzystania ze stacji naprawy rowerów (np. kod QR),

c) Indywidualny numer stacji,

_ d) Dane kontaktowe
5)

6)
3.

Należy uwzględnić dwa warianty montażu. Pierwszy obejmujący montaż na
nawierzchni z kostki betonowej, drugi wariant obejmujący montaż na nawierzchni
nieutwardzonej,
Zamawiający wymaga, aby wykonawca objął pisemną gwarancją przedmiot
zamówienia na okres 24 miesięcy.

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ ORAZ TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Nie później niż doźggrudnia 2021 r.
:,

4.

-

—

KRYTERIA, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE KIEROWAŁ SIĘ PRZY WYBORZE OFERTY
WRAZ Z PODANIEM SPOSOBU OCENY OFERTY
1) Kryterium, którym Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty to:
Najniższa cena — 100 %

2) Oferta z najniższą ceną zostanie uznana za najkorzystniejszą,
3) Cena musi zawierać wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia w '
tym koszt dostawy towaru do miejsc wskazanych w załączniku nr 1,
4) Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie ,
wszystkim wymaganiom
podane kryteria wyboru.

5.

i zostanie-oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o

TERMIN, MIEJSCE I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT
Oferty w postaci pisemnej, na załączonym formularzu (załącznik nr 2) należy przesyłać za
pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres e—mail: zd@kedzierzvnkozle.pl, do

03.12.2021 r., wpisując w tytule „Stacja naprawy rowerów”.
Informacje o zapytaniu można uzyskać pod numerem telefonu: 77 40 50 373.
Informacja o wyborze oferenta zamieszczona zostanie na www.bip.kedzierzynkozlepl.

6.

' UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA
Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania 'w poniższych przypadkach:

1)
2)
3)
' 4)

Nie wpłynie żadna oferta,
'
Bez podania przyczyny,
Nie wpłynie żadna, ważna oferta,
Cena najkorzystniejszej oferty przekroczy środki finansowe Zamawiającego.

Zamawiający zastrzega sobie prawo negocjacji warunków i ceny oferty.
Oferent w zapytaniu może złożyć tylko jedną ofertę. Kolejne zostaną odrzucone.
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