Miasto Kobyłka

Kobyłka, dnia 10.02.2021 roku

Wydział Infrastruktury
ul. Wołomińska 1, 05-230 Kobyłka
tel. 22 760 70 08, 22 760 70 45
fax 22 760 70 55
urzad@kobylka.pl
www.kobylka.pl
WI.7221.2.2021

Konkurs ofert nr WI.7221.2.2021
na bieżące utrzymanie i konserwację oznakowania pionowego i urządzeń
bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz wykonanie i odnowę oznakowania
poziomego na drogach gminnych znajdujących się terenie m. Kobyłka
I. ZAMAWIAJĄCY
Miasto Kobyłka reprezentowane przez:
Panią Edytę Zbieć – Burmistrza Miasta Kobyłka
ul. Wołomińska 1
05-230 Kobyłka
tel. (022) 760 70 45, fax (022) 760 70 55
NIP: 125-133-23-90, REGON: 013269663

II. PROCEDURA ROZPATRYWANIA OFERT
Zamawiający rozpatrzy oferty w trybie konkursu ofert – wartość zamówienia nie przekracza kwoty
określonej w art. 2 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.
U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.).
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III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Bieżące utrzymanie i konserwacja oznakowania pionowego i urządzeń bezpieczeństwa
ruchu drogowego oraz wykonanie i odnowa oznakowania poziomego na drogach
gminnych znajdujących się terenie m. Kobyłka:
1) konserwacja i naprawy bieżące oznakowania pionowego;
2) demontaż starego oznakowania pionowego i montaż nowego;
3) montaż lub wymiana urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego;
4) wykonywanie i odnowa oznakowania poziomego;
5) kompleksowe wprowadzenie stałych i czasowych organizacji ruchu;
6) inne prace związane z utrzymaniem oznakowania drogowego.
2. Zgłoszenie robót do wykonania odbywać się będzie na podstawie pisemnego lub
telefonicznego zlecenia Zamawiającego (także mailowo), z określeniem rodzaju robót
i terminu wykonania.
3. W przypadku konieczności niezwłocznego uzupełnienia skradzionego lub zniszczonego
oznakowania (urządzeń brd), zgłoszenie wykonania robót może nastąpić telefonicznie lub
mailem.
4. W sytuacjach zgłoszeń wskazanych jako „PILNE” czas ustawienia oznakowania od
chwili zgłoszenia przez pracownika Urzędu Miasta Kobyłka zostanie zrealizowany do 3
godzin.
IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Termin wykonania przedmiotu zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia
31.12.2021 roku.
V. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
Oferent powinien załączyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego ogłoszenia o konkursie
ofert (załącznik Nr 1).
Oferta powinna zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu komórkowego, numer NIP,
e-mail. Powinna być do niej załączona kserokopia wypisu z rejestru przedsiębiorców
lub zaświadczenie z ewidencji działalności gospodarczej. Oferta ponadto powinna:
- być opatrzona pieczątką firmową;
- posiadać datę sporządzenia;
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- być podpisana czytelnie przez wykonawcę.

VI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
1.

Oferta powinna być doręczona za pośrednictwem: poczty, kuriera lub w inny skuteczny sposób

na adres: Urząd Miasta Kobyłka, 05-230 Kobyłka ul. Wołomińska 1 lub też dostarczona osobiście
do kancelarii Urzędu Miasta Kobyłka (pokój Nr 5), do dnia 17.02.2021 r. do godz. 13:00 wraz
z załączoną kserokopią wypisu z rejestru przedsiębiorców lub zaświadczenia z ewidencji działalności
gospodarczej.
Otwarcie ofert w dniu 17.02.2021 r. o godz. 13:15.

2.

Ofertę

wraz

z

załącznikami

należy

zapakować

w

kopertę

oznaczoną:

„OFERTA – Bieżące utrzymanie i konserwacja oznakowania pionowego i poziomego oraz
urządzeń brd na drogach gminnych znajdujących się terenie m. Kobyłka”.
Konkurs ofert nr WI.7221.2.2021
Nie otwierać przed 17.02.2021r. godz. 13.15.
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści
złożonych ofert.

VII. OCENA OFERT
1. Kryterium oceny ofert - 100% CENA (brutto)
2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta spełniająca warunki konkursu ofert z najniższą ceną
za wykonanie przedmiotu zamówienia wyszczególnioną w załączniku nr 1.
3. Ilość jednostek w załączniku Nr 1 jest wartością szacunkową i służy tylko
do porównania ofert. Przewidywana wartość zamówienia w 2021 roku do 80 000,00 zł brutto.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dodatkowych zleceń (zamówień uzupełniających) do 50%
wartości zamówienia podstawowego, polegających na powtórzeniu podobnych usług.
VIII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający ogłosi wyniki na stronie internetowej Urzędu
Miasta Kobyłka oraz zawiadomi oferentów drogą e-mailową.
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IX. DODATKOWE INFORMACJE
1. Zamawiający zastrzega sobie unieważnienie postępowania bez podania przyczyny.
2. Pytania dotyczące niniejszego konkursu ofert oferenci mogą składać w formie pisemnej
u Zamawiającego.
3. Dodatkowych informacji udziela:
Magdalena Wachłaczenko pod nr telefonu

22 760 70 30;

e-mail magdalena.wachlaczenko@kobylka.pl
Urszula Kusiak pod nr telefonu

22 760 70 26,

e-mail urszula.kusiak@kobylka.pl
4. Oferent jest odpowiedzialny za prawidłowe obliczenie wszystkich pozycji i ilości,
tak aby obejmowały pełen zakres prac, aby oferta tworzyła całość gotową do wykonania.
5. Oferent ponosi pełną odpowiedzialność za podane przez siebie wartości.
X. ZAŁĄCZNIKI
1.

Wzór formularza ofertowego (załącznik Nr 1).

2.

Wzór umowy (załącznik Nr 2).

3.

Informacja RODO.
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