
                                               ZAPYTANIE OFERTOWE
W związku z art.4 pkt.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz.759 z póź. zmianami)ustawy  nie stosuje się
                         zwracamy się z zapytaniem ofertowym o cenę 
                Na wykonanie prac w zakresie dezynsekcji i deratyzacji na 2017 rok.

       Gmina Rudna Pl. Zwycięstwa 15
          59-305 Rudna
          NIP 692-22-57-466
          REGON 390647558

I Zamawiający
Przedszkole Gminne w Chobieni

           ul. Nadrzeczna 11A.
           59-305 Rudna
           tel.  76 844 98 36
           Fax 76 844 98 36
           
II. Przedmiot zamówienia:
     Wykonanie  prac  w  zakresie  dezynsekcji,  deratyzacji  w  budynku  Przedszkola  w
Chobieni ul. Nadrzeczna 11A 
III   Istotne warunki zamówienia
Wykonanie przedmiotu zamówienia nastąpi zgodnie z: obowiązującymi przepisami,w 
sposób gwarantujący bezpieczeństwo dzieci i pracowników w Przedszkolu

Wykonawca zobowiązany jest do:
- prowadzenie dokumentacji związanej z wykonaną usługą
-wyłożenia  trutek,pułapek i uzupełniania ich przez okres 12 miesięcy lub    
 częściej w zależności od potrzeb Zamawiającego
- wykonania dezynsekcji, deratyzacji w okresie trwania umowy, w zależności do  
 potrzeb, prowadzenia monitoringu.
- usuwać na bieżąco padłe gryzonie
- pełnić ciągły nadzór nad prowadzoną akcją
Wykonawca zobowiązuje się także w swoim zakresie do wniesienia pisemnych 
informacji na terenie Zamawiającego ostrzeżeniem o wyłożeniu trutek
Wykonawca we własnym zakresie i na swój koszt zapewni niezbędne do 
realizacji przedmiotu umowy materiały, środki transportowe, sprzęt, osoby itp.

IV. Termin realizacji zamówienia: od dnia 01.01.2017 do 31.12.2017r
V. Warunki wymagane od wykonawców oraz wykaz dokumentów potwierdzających
spełnienie wymaganych warunków:
Prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie objętym umową.

VI. Cena jest jedynym kryterium oceny ofert.
W ofercie należy podać cenę  brutto dla powyższej usługi, w PLN. Cena powinna
uwzględnić  wszystkie  koszty  związane  z  realizacją  zamówienia,  w  tym  koszty
transportu,sprzętu, ludzi itp., jakie obciążą Zamawiającego.
VII. Inne istotne warunki zamówienia:
Termin  płatności  14  dni  od  daty  wystawienia  faktury  do  Przedszkola  Gminnego  w
Chobieni.
Płatnikiem jest :
Przedszkole Gminne w Chobieni ul. Nadrzeczna 11A ,NIP 692-250-95-02
 Wynagrodzenie będzie płatne na podstawie protokołu odbioru wykonanych prac
i prawidłowo wystawionej faktury.



Zamawiający  zastrzega  sobie  możliwość  unieważnienia  postępowania  ofertowego  bez
podania przyczyny.
VIII. Sposób przygotowania oferty.
Ofertę sporządzić należy na załączonym druku „Formularz Oferty” (załącznik nr 1).
Do oferty należy dołączyć:
     atest lub inny dokument potwierdzający dopuszczenie do stosowania preparatu, który
     Wykonawca zamierza użyć do realizacji przedmiotu umowy,

 Ofertę sporządzić należy w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie lub
komputerze,  nieścieralnym  atramentem  lub  długopisem.  Oferta  winna  być  podpisana
przez  osobę  upoważnioną  i  umieszczona w kopercie  oznaczonej  napisem  "Wykonanie
dezynsekcji i deratyzacji".
IX. Miejsce i termin złożenia oferty.
 Ofertę należy złożyć na  formularzu ofertowym do dnia 28.12.2016r. godz.12.00  
w Przedszkolu Gminnym w Chobieni ul.Nadrzeczna 11A 59-305 Rudna tel. 
76/ 8449836w formie pisemnej lub elektronicznie na adres e-mail przedszkole.chobienia
11@ wp.pl ( dokumenty wysłane pocztą e-mail należy niezwłocznie przesłać pocztą lub
dostarczyć do  siedziby Przedszkola)
Rozstrzygnięcie ofert nastąpi  dnia 29.12.2016r
O  wyborze  najkorzystniejszej  oferty  wybrany  oferent  zostanie  poinformowany
telefonicznie.
Z wybranym oferentem zostanie podpisana umowa w ciągu 14 dni od wyboru oferty.

.                                            p.o Dyrektora Przedszkola Gminnego w Chobieni
                                    
                                                                     mgr. Justyna Wawrzyniak



                                                                                    Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

F O R M U L A R Z      O F E R T Y 

na wykonanie prac w zakresie dezynsekcji i deratyzacji na terenie obiektu Przedszkola Gminnego w 
Chobieni

Ja, niżej 
podpisany:................................................................................................................................

działając w imieniu i na rzecz Oferenta

.........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

pełna nazwa i dane teleadresowe Oferenta

Oferuję wykonanie zamówienia za cenę brutto za miesiąc: ....................... PLN.

Termin płatności: …………………… dni

1. Gwarantuję,  że  przedmiot  zamówienia  wykonam  w  terminach  określonych  w  zapytaniu
ofertowym przeprowadzanym zgodnie z zasadą konkurencyjności.

2. Oświadczam,  że  zapoznałem/am  się  z  zapytaniem  ofertowym  i  nie  wnoszę  do  jej  treści
żadnych zastrzeżeń.

3. Oświadczam,  że  zapoznałem/am  się  z  wzorem  umowy,  akceptujemy  go  bez  zastrzeżeń  i  w
wypadku wyboru naszej  oferty,  zobowiązujemy się  do zawarcia  umowy na warunkach w nim
określonych, w miejscu i terminie wskazanym przez zamawiającego.

Załączniki do Oferty:

1. …………………………………………………..

2. …………………………………………………..

3. …………………………………………………..

Data ……………………….
             ..

………………………………………………




	F O R M U L A R Z O F E R T Y

