ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH
W RADOMIU

Radom, dnia 24.11.2020 r.
DT.26.4.2020.AK2

Zapytanie cenowe
Zakład Usług Komunalnych w Radomiu ul. Sucha 15, 26-600 Radom (Zamawiający)
zaprasza zainteresowanych producentów i sprzedawców do złożenia oferty cenowej
na dostawę:
100 szt. - sznurów lampek choinkowych LED zewnętrznych - przeźroczystych (barwa
światła biała ciepła) z co 5-6-tą migającą diodą (barwa światła zimna biała)
przystosowanych do zasilania bezpośrednio z sieci 230 V - BEZ SZNURÓW ZASILAJĄCYCH,
o nw. parametrach:
Jeden sznur ww. lampek powinien zawierać 100 szt. lampek LED i składać się z dwóch
sznurów długości 5 mb każdy połączonych ze sobą skręcaną szybkozłączką hermetyczną,
która umożliwia wykorzystanie każdego odcinka (5 mb) osobno.
Sznury o mocy 8+10W każdy mają mieć możliwość łączenia się do 30 kompletów i być
zasilane bezpośrednio z sieci 230V.
Klasa ochronności na zewnątrz minimum IP- 44.
Lampki LED powinny być rozmieszczone w odstępie co 10 cm i muszą:
- być zabezpieczone specjalną kapsułą,
- posiadać osłonę ochronną wykonaną na połączeniu lampki LED - przewód.
Sznury lampek muszą być w kolorze zielonym ciemnym, wykonane z gumy i posiadać dużą
elastyczność (możliwość zagięcia pod kątem 180°) oraz wytrzymałość w zakresie
temperatur od -20°C do +50°C, a także muszą być odporne na działanie promieni UV.
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Wyżej wymienione towary dostarczone muszą być do siedziby Zamawiającego,
w terminie określonym niżej, na koszt Dostawcy.
Termin dostawy w/w zamówienia pięć dni od podpisania umowy. Za każdy jeden dzień
opóźnienia dostawy choćby części ww. zamówienia, Dostawca zapłaci Zamawiającemu
karę umowną w wysokości 2% brutto całej dostawy.
Zamawiający po wyborze Dostawcy, podpisze z wybranym Dostawcą umowę, której
wzór przedstawiony jest w załączniku nr 2 dołączonym do niniejszego zapytania
cenowego a Dostawca zobowiązuje się do zawarcia umowy, o której mowa
w załączniku nr 2 do niniejszego zapytania cenowego
Okres gwarancji na ww. materiały minimum 12 miesięcy od daty dostawy (dla każdego
sznura lampek LED osobno).
Miejsce i sposób złożenia oferty przez Dostawcę:
- Osobiście w sekretariacie Zakładu Usług Komunalnych w Radomiu ul. Sucha 15,
26-600 Radom, budynek Administracyjny I piętro, lub
- E mail: sekretariatOzuk.radom.pl.
Ofertę należy złożyć do dnia 01.12.2020 r. godzina 12°°
Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
a) zwiększenia lub zmniejszenia o 30% zakresu ilościowego zamówienia,
b) dowolnego wyboru oferty,
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c) unieważnienia wyboru ofert na każdym etapie postępowania, bez podania
przyczyny,
d) w przypadku określonym punktami 7 litera a) i 7 litera b) niniejszego zapytania
cenowego. Dostawca lub zainteresowane podmioty nie mogą wystąpić
z roszczeniem o jakiekolwiek odszkodowanie ponieważ złożenie niniejszego
zapytania ofertowego:
- nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego i otrzymanie w jego
konsekwencji zamówienia,
- nie stanowi podstawy do roszczenia sobie prawa ze strony Wykonawcy
do zawarcia umowy.
8. Warunki płatności:
Zamawiający za wszystkie zakupione ww. materiały zapłaci przelewem, na rachunek
wskazany przez Dostawcę w złożonej Zamawiającemu ofercie, płatny w ciągu 14 dni
od daty dostawy wszystkich ww. materiałów i złożenia w Zakładzie Usług
Komunalnych w Radomiu ul. Sucha 15, 26-600 Radom, prawidłowo wystawionej
faktury, która musi zawierać następujące dane :
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
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Informacje w przedmiotowej sprawie można uzyskać w dni robocze od 800 do 1400;
osobiście: Dział Techniczny Zakładu Usług Komunalnych w Radomiu, ul. Sucha 15,
26-600 Radom, lub telefonicznie, tel. 48 3892636.

10. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku
polskim, wyłącznie na formularzu ofertowym określonym w załączniku nr 1
do niniejszego zapytania cenowego.

Załączniki:
1. Załącznik Nr 1- Wzór formularza ofertowego,
2. Załącznik Nr 2- Wzór umowy.
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