Znak sprawy: DZ.26.3.2018.PŁ

Radom, dnia 21.08.2018 r.
Zapytanie ofertowe

Zakład Usług Komunalnych w Radomiu w związku z realizacją zadania pn.: "Uzupełnienie małej architektury
(ławki, kosze na śmieci) w okolicach drogi dla rowerów przy zbiorniku - Godów" zaprasza, do złożenia oferty na
Zaprojektowanie, dostawę i montaż miejskich obiektów małej architektury tj.: ławek, koszy na śmieci,
leżaków, stojaków rowerowych dla zagospodarowania do celów rekreacyjnych terenu przy zbiorniku
wodnym zlokalizowanym w dzielnicy Godów w Radomiu wraz z oznakowaniem terenu poprzez
postawienie tabliczek informacyjnych.
I. Opis przedmiotu zamówienia.
Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, dostawa oraz montaż fabrycznie nowych, nieużywanych,
nieuszkodzonych elementów małej architektury dla zagospodarowania terenu przy zbiorniku Godów określonego
na załączonej mapce zieloną linią załącznik nr D oraz oznakowanie terenu poprzez postawienie tabliczek
informacyjnych i obejmować będzie:
1. Wykonanie projektu zagospodarowania terenu według poniższych wymagań,
2. Wykonanie wizualizacji ławek miejskich, koszy miejskich na śmieci, leżaków miejskich, stojaków miejskich na
rowery oraz ich ustawienia.
3. Dostawę i montaż elementów małej architektury według podanych niżej warunków:
a) ławki miejskie na podstawie betonowej, z siedziskami wykonanymi z wysokiej jakości trwałego
tworzywa/kompozytu, minimalna długość siedziska 180 cm - 1 7 sztuk
fot. poglądowa wizualizacja ławki

b) kosze uliczne na śmieci, wykonane z
betonu oraz z listew z wysokiej jakości trwałego
tworzywa/kompozytu, o pojemności minimum 35 litrów, umożliwiające umieszczenie worka na odpady 10 sztuk
fot. poglądowa wizualizacja kosza

c) leżaki miejskie na podstawie betonowej z siedziskiem - oparciem wykonanym z wysokiej jakości trwałego
tworzywa/kompozytu - 2 sztuki
fot. poglądowa wizualizacja leżaka

d) stojaki miejskie na rowery z rury ocynkowanej- dwa skupiska po 3 sztuki stojaków - razem 6 sztuk.
Minimalna wysokość stojaka - 85 cm, minimalna szerokość stojaka - 60 cm.
fot. poglądowa wizualizacja stojaka
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4. Dostawę i montaż tablicy informacyjnej ze stosowną treścią i logo Budżetu Obywatelskiego Miasta Radomia,
uzgodnioną z Kancelarią Prezydenta Miasta Radomia.
5. Dostarczone przez Wykonawcę na własny koszt, wszystkie materiały do montażu w/w elementów małej
architektury, w zakresie ich jakości, muszą odpowiadać wymogom dla wyrobów dopuszczonych do obrotu w
budownictwie zgodnie z Ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U.
2014 poz. 883).
6. Dostawa i montaż w/w elementów musi odbyć się zgodnie z:
a) zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej,
b) warunkami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
c) obowiązującymi normami i przepisami,
d) zamówieniem Zamawiającego, złożona ofertą i dobrą jakością oraz właściwą organizacją robót.
7. Wszystkie elementy małej architektury muszą być w jednolitym stylu i muszą być zamontowane na trwale
w gruncie zgodnie z poniższym:
a) ławki miejskie i stojaki miejskie na rowery - przez zabetonowanie, wyrównanie terenu w obrębie montażu
i posprzątanie i wywóz urobku
b) kosze uliczne na śmieci i leżaki miejskie przez zabetonowanie lub zakotwiczenie, wyrównanie terenu
w obrębie montażu, posprzątanie i wywóz urobku
8. Wszystkie ławki i kosze miejskie powinny być rozmieszczone proporcjonalnie i estetycznie wokół obydwu
oczek wodnych, w jednakowej odległości tj. 3,5 metra od linii brzegowej z tolerancją 1 metra. Minimalna
odległość umieszczenia kosza od ławki lub leżaków powinna wynosić 1 metr.
9. Leżaki miejskie powinny być umieszczone w jednym skupisku estetycznie przy dużym oczku wodnym w
okolicach północnego brzegu.
10. Stojaki miejskie rowerowe powinny być umieszczone w dwóch skupiskach po trzy stojaki: jedno przy małym
i jedno przy dużym oczku wodnym.
ll.Wykonawca ma obowiązek zabezpieczyć i oznakować miejsce robót wokół zbiornika na Godowie w Radomiu
na czas ich prowadzenia. Wykonawca poniesienie wszelkich koszty i opłaty administracyjne (o ile będą
konieczne i wymagane) za wydanie ewentualnych stosownych decyzji i pozwoleń lub zajęcie terenu na czas
wykonywania robót od dnia ich rozpoczęcia do dnia ich pozytywnego końcowego odbioru.
12.Zamawiający zastrzega sobie prawo do wniesienia uwag / poprawek do przedłożonej wizualizacji
w zakresie rozmieszczenia w/w elementów
13.Wykonawca ma obowiązek doprowadzić teren do stanu pierwotnego po zakończeniu prac tj. odtworzenie
zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac fragmentów terenu, nawierzchni, odtworzenie
zniszczonego trawnika i uzupełnienie nawierzchni trawiastej (posianie trawy) oraz utrzymać w należytej
czystości teren budowy podczas wykonywania prac do dnia ich końcowego odbioru.

III. Warunki udziału w zamówieniu.
1. Zamawiający wymaga od Wykonawców dysponowania osobą, która zapewni kierowanie budową tj. osobą
posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub drogowej.
Zamawiający wymaga by imię i nazwisko w/w osoby zostało przez Wykonawcę wskazane w ofercie.
2. Zamawiający wymaga posiadanie zdolności technicznych i zawodowych przez Wykonawców poprzez
wykaz minimum 1 roboty budowlanej polegającej na budowie zewnętrznego (pod gołym niebem) np.
obiektu sportowego, zagospodarowania terenów miejskich itp. o wartości min. 50.000,00 (słownie:
pięćdziesiąt tysięcy) złotych w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy w tym okresie.
3. Zamawiający wymaga od Wykonawcy przynależność do właściwej Izby Samorządu Zawodowego wraz
z dokonanymi niezbędnymi opłatami składek.
IV. Termin wykonania zamówienia i Gwarancje.
1. Termin wykonania przedmiotu zamówienia do 31października 2018r. Wykonawca zobowiązany będzie
do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10% wynagrodzenia
umownego brutto.
2. Wymagana gwarancja jakości - 36 miesięcy od dnia podpisania pozytywnego protokołu odbioru
przedmiotu zamówienia.
V. Termin i sposób zapłaty.
Wykonawca po podpisaniu pozytywnego protokołu odbioru przedmiotu zamówienia wystawi fakturę VAT
i złoży ją w siedzibie Odbiorcy. Faktura zawierać musi następujące dane:
Nabywca: Gmina Miasta Radomia, ul. J. Kilińskiego 30, 26-600 Radom NIP: 796-281-75-29
Odbiorca: Zakład Usług Komunalnych w Radomiu ul. Sucha 15, 26-600 Radom.
Odbiorca dokona płatności za wykonanie przedmiotu niniejszego zapytania ofertowego, przelewem na
rachunek wskazany przez Wykonawcę w swojej ofercie, w terminie 21 dni od dnia złożenia w siedzibie
Odbiorcy, oryginalnej i prawidłowo wystawionej faktury.
VI. Sposób przygotowania oferty.
Oferta winna być sporządzona zgodnie z wymaganiami oraz wykorzystaniem Formularza Oferty (załącznik
nr A) do niniejszego zapytania i musi zawierać informacje i dane określone w tym dokumencie czyli pełną
nazwę Wykonawcy, adres siedziby Wykonawcy, cenę oferty zawierającą wszelkie koszty oraz dokumenty
poniżej:
1. Projekt zagospodarowania terenu zgodny z wymaganiami w opisie przedmiotu zamówienia
2. Wizualizacja małej architektury i wizualizacja ustawienia zgodna z wymaganiami w opisie przedmiotu
zamówienia
3. Wykaz wykonanych w okresie ostatnich 5 lat robót budowlanych - załącznik nr B
VII. Ocena ofert.
0 wyborze oferty decydować będzie kryterium najniższej ceny (przy spełnieniu wszystkich warunków
przedstawionych w zapytaniu).
VIII. Sposób złożenia oraz miejsce i termin składania ofert.
Oferty należy złożyć do dnia 05.09.2018 do godz. 15.00, osobiście, przez posłańca lub pocztą na adres
Zakładu Usług Komunalnych w Radomiu ul. Sucha 15, 26-600 Radom
Oferta, która wpłynie po terminie nie będzie rozpatrywana
IX. Dodatkowe informacje.
1. Osobą upoważnioną do kontaktów w sprawie zamówienia jest
- Paweł Łukasiewicz p.o. Kierownik Działu Zieleni i Konserwacji Zakładu Usług Komunalnych w Radomiu
tel. 48 / 34114 52 wew. 28
2. Niniejsze zapytanie cenowe nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do udzielenia zamówienia.
Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej na warunkach określonych w zapytaniu i przekaże
oświadczenie o przyjęciu oferty wybranemu Wykonawcy zamówienia.
3. Z wybranym oferentem zostanie podpisana umowa na wykonanie usługi ( wzór umowy stanowi załącznik
nrC).

X. Klauzula informacyjna.
Zgodnie z obowiązującym od dnia 25 maja 2016T. Unijnym Rozporządzeniem dotyczącym ochrony danych
osobowych- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.
w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 94/46/WE (określane jako „ RODO")
informuję, iż:
1). Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Usług Komunalnych w Radomiu, ul: Sucha 15,
26-612 Radom
2). Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod.kontakt@zuk.radom.pl
3). Podstawą przetwarzania danych jest art.6 ust.l a) i b) RODO tj. wyrażenie dobrowolnej zgody ,a nadto
przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy lub podjęcia działań na żądanie
osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy.
4). Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych
osobowych
5). Zgodnie z art. 15 ust. 1 przysługuje Pani/Panu informacja o prawie do żądania od administratora
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych dotyczącego osoby, której dane
dotyczą, a także prawo do przenoszenia danych oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania;
-informacje o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego
6).Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 lat / lub w oparciu o uzasadniony interes
realizowany przez administratora (dane przetwarzane są do momentu ustania przetwarzania w celach
planowania biznesowego)
7). Administrator bazy danych dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszystkie środki fizycznej, technicznej
i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem ,
przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi
obowiązującymi przepisami.
8).Z naszej strony jako administrator pragniemy zapewnić ,iż dołożymy wszelkich starań i środków aby
Pani/Pana dane osobowe były u nas bezpieczne i przetwarzane zgodnie z literą prawa.
W załączeniu:
1. Mapka terenu na którym realizowane będzie zadanie - zał. nr D
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Robert'Rutkowski:
Podpis Zamawiającego

