ZAKŁAD U5ŁUG KOMUNALNYCH
W RADOMIU

Znak sprawy: DT.26.3.2019.PS
Radom, dnia 09.05.2019 r.

Zapytanie cenowe
Dotyczy zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej 30 000 EURO
Zakład Usług Komunalnych w Radomiu, ul. Sucha 15, 26-600 Radom ( Zamawiający )
zaprasza do złożenia oferty cenowej na dostawę i wykonanie montażu 3 szt. masztów
flagowych na działce 47/14 ( Plac Corazziego ) obręb: IV/1, arkusz: 39 w Radomiu oraz
dostawę flag:
- Flaga Narodowa RP - 3 szt.,
- Flaga z herbem miasta Radomia - 3 szt.,
- Flaga Unii Europejskiej - 3 szt.
Zakres prac został określony w n/w punktach I., II., III. niniejszego zapytania cenowego.
I. Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania:
Budowa trzech masztów flagowych pionowych jednakowej wysokości 12,00 m n.p.t.,
zlokalizowanych na terenie działki nr 47/14 arkusz 39 obręb IV/1 - Plac Corazziego
w Radomiu. Miejsce montażu / budowy trzech masztów flagowych na w/w działce
przedstawione jest na dołączonym do niniejszego zapytania załączniku nr 1. Maszty
kompozytowe, stożkowe z windtrackerem. Ekspozycja flag na maszcie ma mieć układ
poziomy. Wznoszenie i opuszczanie flagi odbywać się będzie przy pomocy linki
umieszczonej wewnątrz masztu z zamkiem lub wciągarki. Na wierzchołku każdego
z masztów należy zastosować głowicę obrotową w kolorystyce pasującej do elewacji
budynku Urzędu Miejskiego w Radomiu. Wizualizację budynku Urzędu Miejskiego
przedstawia załącznik nr 2. Teren lokalizacji budowy i montażu w/w masztów znajduje się
w strefie ochrony konserwatorskiej Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora
Zabytków Delegatura w Radomiu, ul. Żeromskiego 53, 26 - 600 Radom, który w swoim
piśmie znak sprawy: DR.5183.116.2015.OG z dnia 03.08.2015 r., które stanowi załącznik
nr 3 do niniejszego zapytania cenowego, pozytywnie zaopiniował przedstawioną przez
Zamawiającego koncepcję lokalizacji i montażu w/w masztów flagowych,
Zakres przygotowania dokumentacji obejmuje:
- sporządzenie aktualnej mapy do celów projektowych obejmującej zakres opisanej
wyżej inwestycji,
- wykonanie badań geologicznych w zakresie niezbędnym do opracowania
dokumentacji obejmującej zadanie opisane w niniejszym zapytaniu cenowym,
- opracowanie kompletnego projektu budowlano - wykonawczego zawierającego
zagospodarowanie terenu i projekt konstrukcyjny,
- opracowanie przedmiarów, kosztorysów inwestorskich oraz specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robót budowlanych z podziałem na poszczególne branże,
uzyskanie niezbędnych decyzji, opinii i uzgodnień branżowych włącznie
z uzyskaniem pozwolenia na budowę w/w masztów flagowych.
Opracowanie projektowe musi zawierać:
- projekt budowlano - wykonawczy wraz z wymaganymi decyzjami, opiniami oraz
uzgodnieniami - 3 egzemplarze,
- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót - 3 egzemplarze,
- przedmiar robót i kosztorys inwestorski - 3 egzemplarze,
- wersję elektroniczną dokumentacji - 1 egzemplarz płyty CD.
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Wszystkie materiały tekstowe takie jak opisy techniczne, zestawienia, przedmiary robót
itp. należy zapisać w edytorze tekstu ( z możliwością otwarcia w MS Word ) lub arkuszu
kalkulacyjnym ( z możliwością otwarcia w MS Excel), a kosztorysy wyłącznie w arkuszu
kalkulacyjnym ( z możliwością otwarcia w MS Excel ). Wszystkie materiały graficzne
należy zapisać w formacie pdf.
Wykonawca od stosownych instytucji wyznaczonych prawem ma obowiązek uzyskania
niezbędnych decyzji, opinii i uzgodnień branżowych z uzyskaniem pozwolenia na budowę
w/w masztów włącznie.
II. Na podstawie dokumentacji opisanej w w/w punkcie i niniejszego zapytania
cenowego:
1. Zgodnie z obowiązującym prawem oraz sztuką budowlaną, wykonać montaż trzech
sztuk masztów wraz z zamontowanjem na nich flag:
a ) flaga Narodowa RP
- 1 szt.,
b ) flaga z herbem miasta Radomia
- 1 szt.,
c ) flaga Unii Europejskiej
- 1 szt.
2. Każda z w/w flag musi posiadać wymiar 125 x 200 cm i musi być wykonana na
materiale poliestrowym o gramaturze minimum 115g/m 2 wytrzymałym mechanicznie,
trudno nasiąkliwym, mającym niski poziom absorpcji, aby skutecznie chronił materiał
flagi przed powstawaniem zabrudzeń.
3. Każda flaga, na jej jednym krótszym boku musi mieć zamontowane trwale 3 szt.
plastikowych karabińczyków ( po 1 szt. karabińczyka na brzegach wymiaru 125 cm
oraz 1 szt. karabińczyka w środku wymiaru 125 cm ). Brzeg każdej flagi na którym
będą montowane karabińczyki musi być obszyty mocną taśmą wzmacniającą,
a pozostałe boki muszą być obszyte tak, aby materiał był skutecznie zabezpieczony
przed strzępieniem się.
III. Oprócz w/w 3 szt. flag zamontowanych przez Wykonawcę na nowo wybudowanych
masztach, Wykonawca ma obowiązek dostarczyć dla Odbiorcy:
- 2 szt. flag Narodowych RP,
- 2 szt. flag z herbem miasta Radomia,
- 2 szt. flag Unii Europejskiej,
opisanych w w/w punkcie 11.1. a), b), c) oraz II.2 i II.3 niniejszego zapytania cenowego.
1. Przekazanie dla Zamawiającego flag opisanych w punkcie III. zapytania cenowego
określonego pismem znak sprawy: DT.26.3.2019.PS z 09.05.2019 r. musi odbyć się
podczas odbioru końcowego opisywanej w/w inwestycji, a każda z przekazanych
Zamawiającemu flag musi być w odrębnym, przeźroczystym i opisanym opakowaniu,
zabezpieczającym flagę przed uszkodzeniem i zabrudzeniem.
IV. Realizacja zadania:
1. Zamawiający po zabezpieczeniu niezbędnych środków na sfinansowanie zadania
opisanego niniejszym zapytaniem cenowym podpisze umowę z wybranym Wykonawcą
w terminie 10 dni roboczych od zawiadomienia tego Wykonawcy o wyborze jego oferty.
Wzór umowy stanowi załącznik nr 4 do niniejszego zapytania cenowego. Prosimy o nie
wypełnianie wzoru umowy przed wyborem Wykonawcy przez Zamawiającego.
2. Wybrany przez Zamawiającego Wykonawca zadania będącego przedmiotem
niniejszego zapytania cenowego zobowiązany jest przed podpisaniem umowy wpłacić
na konto bankowe Zamawiającego nr 45 1240 3259 1111 0010 2176 3899 Bank Pekao
SA, zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% wartości złożonej
oferty i dostarczyć Zamawiającemu oryginalny dowód wpłaty. Zabezpieczenie
należytego wykonania umowy Zamawiający zwróci Wykonawcy przelewem w ciągu 30
dni od daty spisania pozytywnego protokołu odbioru opisanego w punkcie IV.4.c).
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3. Przekazanie przez Wykonawcę dla Zamawiającego jednego kompletu dokumentacji
projektowej opisanej niniejszym zapytaniem cenowym wraz z uzyskanym pozwoleniem
na budowę 3 szt. masztów flagowych opisanych niniejszym zapytaniem cenowym,
znak sprawy: DT.26.3.2019.PS z 09.05.2019 r., musi nastąpić w ciągu 40 dni
roboczych od daty podpisania umowy pomiędzy wybranym Wykonawcą,
a Zamawiającym.
a) Przekazania dla Zamawiającego wymaganych dokumentów określonych punktem
I niniejszego zapytania cenowego Wykonawca dokonuje poprzez ich formalne
złożenie na dziennik korespondencyjny Zamawiającego osobiście w sekretariacie
Zakładu Usług Komunalnych w Radomiu, ul. Sucha 15, 26-600 Radom I piętro,
budynek Administracyjny,
b) Złożona Zamawiającemu dokumentacja zawierać musi spis wszystkich
dokumentów, jakie Wykonawca składa w celu realizacji zadania określonego
niniejszym zapytaniem cenowym.
4. Wykonanie przez Wykonawcę, zgodnie ze sztuką budowlaną ( Kierownik budowy,
Inspektor Nadzoru, dziennik budowy ), montażu trzech sztuk masztów flagowych
z zamontowanymi na nich flagami, opisanymi w punkcie 11.1 niniejszego zapytania
cenowego, musi nastąpić w ciągu 30 dni od daty przekazania przez Wykonawcę dla
Zamawiającego kompletu wymaganych dokumentów.
a ) O wykonaniu
montażu
masztów flagowych Wykonawca
zawiadamia
Zamawiającego składając pisemne zawiadomienie na dziennik korespondencyjny
Zamawiającego osobiście w sekretariacie Zakładu Usług Komunalnych w Radomiu,
ul. Sucha 15, 26 - 600 Radom I piętro, budynek Administracyjny.
b ) Zamawiający zobowiązuje się przystąpić do odbioru końcowego wszystkich prac
opisanych niniejszym zapytaniem cenowym oraz umową w terminie 14 dni
roboczych od daty zgłoszenia opisanego punktem IV.4.a).
c ) Z czynności odbioru musi zostać spisany, staraniem Wykonawcy, protokół
z udziałem Kierownika Budowy, Inspektora Nadzoru oraz w obecności
przedstawiciela Zamawiającego,
d ) Pozytywny protokół odbioru, podpisany przez wszystkich wymienionych w punkcie
IV.4.c) niniejszego zapytania cenowego będzie dla Wykonawcy podstawą
do złożenia Zamawiającemu faktury za wykonanie wszystkich prac określonych
niniejszym zapytaniem cenowym.
V. Warunki płatności:
1. Przelew na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę, płatny przez
Zamawiającego wciągu 14 dni od daty złożenia w Zakładzie Usług Komunalnych
w Radomiu, ul. Sucha 15, 26 - 600 Radom, oryginalnej i prawidłowo wystawionej
faktury z dołączonym do niej pozytywnym protokółem odbioru wszelkich prac
potwierdzającym realizację wszystkich zadań określonych niniejszym zapytaniem
cenowym.
2. Niezbędne dane nagłówkowe faktury:
Nabywca:
Gmina Miasta Radomia, ul. Jana Kilińskiego 30, 26-600 Radom NIP: 796-28-17-529
Odbiorca: Zakład Usług Komunalnych w Radomiu, ul. Sucha 15, 26-600 Radom.
3. Za każdy jeden dzień opóźnienia dotyczącego terminu realizacji zadania będącego
przedmiotem niniejszego zapytania cenowego, Zamawiający potrąci Wykonawcy 1 %
brutto wartości oferty.
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Informacje w przedmiotowej sprawie można uzyskać w dni robocze od 8 0 0 do 14 00 .
1. Osobiście:
Dział Techniczny Zakładu Usług Komunalnych w Radomiu, ul. Sucha 15,
26-600 Radom
2. Telefonicznie:
tel. 48 389 26 38
Zamawiający zastrzega, że niniejsze zapytanie cenowe:
1. Nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego i nie gwarantuje
otrzymania w jego konsekwencji zamówienia.
2. Nie stanowi dla Wykonawcy składającego ofertę, podstawy do roszczenia sobie
prawa do zawarcia umowy.
Sposób przygotowania i złożenia oferty:
1. Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim, wyłącznie na
formularzu określonym na stronie 5 niniejszego zapytania cenowego.
2. Oferty należy złożyć do dnia 23.05.2019 r., do godz. 12 00 na jeden z n/w sposobów:
a) doręczyć bezpośrednio do sekretariatu Zakładu Usług Komunalnych w Radomiu
przy ul. Sucha 15,
b) przesłać pocztą tradycyjną na adres: Zakład Usług Komunalnych w Radomiu,
ul. Sucha 15, 26 - 600 Radom,
c) przesłać pocztą elektroniczną na adres sekretariatu Zakładu Usług Komunalnych
w Radomiu e-mail: sekretariat(a)zuk.radom.pl
3. Ofertę należy opatrzeć dopiskiem lub w tytule wiadomości napisać: „Oferta na
dostawę i wykonanie montażu 3 szt. masztów flagowych na działce 47/14 ( Plac
Corazziego) obręb: IV/1, arkusz: 39 w Radomiu oraz dostawę flag".
4. O terminie złożenia oferty decyduje:
a)
dla oferty przesłanej drogą elektroniczną decyduje data, godzina wysłania
wiadomości przez składającego ofertę,
b)
dla oferty przesłanej pocztą oraz doręczonej bezpośrednio decyduje data
i godzina wpływu do sekretariatu Zamawiającego.
5. Oferta, która wpłynie po terminie nie będzie rozpatrywana.
6. Integralną częścią zapytania cenowego stanowią:
- załącznik nr 1: miejsce montażu / budowy trzech masztów flagowych,
- załącznik nr 2: wizualizacja budynku Urzędu Miejskiego,
- załącznik nr 3a: korespondencja Zakładu Usług Komunalnych w Radomiu
z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków w Warszawie, Delegatura
w Radomiu, w sprawie wydania opinii dla koncepcji montażu 3 szt. masztów
flagowych na terenie tzw. „placu Corazziego" w Radomiu, tj: pismo, znak sprawy:
ZUK.2947.2015.AW2 z dnia 15.07.2015 r. wraz z załącznikiem, tj. wniosek
o opinię,
- załącznik nr 3b: korespondencja Zakładu Usług Komunalnych w Radomiu
z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków w Warszawie, Delegatura
w Radomiu, w sprawie opinii dla koncepcji montażu 3 szt. masztów flagowych na
terenie tzw. „placu Corazziego" w Radomiu, tj: pismo, znak sprawy:
DR.5183.116.2015.OG z dnia 03.08.2015 r., tj. opinia Mazowieckiego
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, Delegatura w Radomiu, ul. Żeromskiego
53, 26-600 Radom,
-

zał. 4 : WZÓr ( p r o j e k t ) u m o w y .
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Zakład Usług Komunalnych
w Radomiu
ul. Sucha 15
26 - 600 Radom
Oferta na wykonanie dokumentacji projektowej, uzyskanie pozwolenia na budowę, wykonanie
montażu trzech sztuk masztów flagowych, dostawę 9 szt. flag opisanych zapytaniem cenowym znak
sprawy: DT.26.3-2019.PS z 09.05.2019 r.
Treść oferty:
a ) Nazwa Wykonawcy

b ) Adres Wykonawcy

c ) NIP
d ) Regon
e ) Nr rachunku bankowego
Zgodnie z treścią pisma, znak sprawy: DT.26.3.2019.PS z 09.05.2019 r. oferuję wykonanie wszelkiej dokumentacji
projektowej, uzyskanie pozwolenia na budowę oraz wykonanie montażu trzech sztuk masztów flagowych wraz
z dostawą 9 szt flag za:
Cenę netto:
z ł ( słownie złotych:
)
Podatek VAT:

zł ( słownie złotych:
)

Cenę brutto:

zł ( słownie złotych:

Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia, zawartym w zapytaniu cenowym, znak sprawy:
DT.26.3.2019.PS z 09.05.2019 r., i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.
Oświadczam, że terminy realizacji wykonania przeze mnie wszelkich dokumentacji, uzyskanie wszystkich
niezbędnych uzgodnień i pozwoleń oraz wykonanie montażu trzech sztuk masztów flagowych opisanych
zapytaniem cenowym, znak sprawy: DT.26-3.2019.PS z 09.05.2019 r., zostaną przeze mnie dotrzymane.
Oświadczam, że dla niżej wymienionych wykonanych robót i dostarczonych materiałów opisanych zapytaniem
cenowym DT.26.3.2019.PS z 09.05.2019 r., udzielę następujących okresów gwarancji:
miesięcy dla masztów flagowych
( producent, rodzaj, dane techniczne oferowanych do montażu masztów)

miesięcy dla flag
( producent, rodzaj, dane techniczne oferowanych flag )

miesięcy dla wszelkich robót budowlanych związanych z montażem masztów flagowych.

Wyrażam zgodę na warunki płatności określone zapytaniem cenowym znak sprawy: DT.26.3.2019.PS
z 09.05.2019 r.

Pieczęć Firmowa

Podpis

/

podpisy

-

pieczęć

osoby/osOb

uprawnionych

do zaciągania zobowiązań w obrocie gospodarczym
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