Załącznik Nr 2

ZAPYTANIE OFERTOWE
Do wniosku nr 66 z dnia 13.12.2021r.
W związku z art. 2 ust. 1 ppkt 1) ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z
2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) zwracamy się z zapytaniem ofertowym o cenę na dostawę/usługę/robotę
budowlaną*
1. Nazwa zamówienia (oraz kod CPV): Usługi w zakresie napraw i konserwacji maszyn w zakresie
automatyki, kod CPV 50532000-3
2. Pożądany termin wykonania zamówienia: 01.01.2022r. do 31.12.2022r.
3. Warunki udziału w postępowaniu oraz sposób ich weryfikacji:
•

Przedmiot zamówienia obejmuje realizację usług na zgłoszenie Zamawiającego w zakresie:
•

•
•

Usuwanie awarii związanych z automatyką maszyn i urządzeń na terenie Regionalnego
Zakładu Odzysku Odpadów w Sianowie ul. Łubuszan 80 takich jak:
1. Prasy hydrauliczne PR60Ta szt. 2 – Produkcji Roczniak, rok budowy: 2007,
2. Prasa hydrauliczna belująca HSM HL3521S , rok budowy: 2014,
3. Kompaktor ślimakowy RUMI SK120, produkcji RUMI, rok budowy: 2011,
4. Agregat prądotwórczy WOLA ZPG 103.11/87 H6G, rok budowy: 1995,
5. Agregat prądotwórczy HE-KEC-365/473-MG365-B, rok budowy 2011,
6. Instalacja do mycia opon MOBY DICK NG400, rok budowy 2002,
7. Instalacja do sortowania tworzyw – produkcji EKO-SERWIS, rok budowy 2002,
8. Instalacja do sortowania odpadów komunalnych – produkcji Luxor, rok budowy: 2007,
9. Instalacja do sortowania odpadów komunalnych – produkcji Falubaz – Zielona Góra,
rok budowy: 2010,
10. Instalacja do sortowania odpadów komunalnych dla SPOK – produkcji Falubaz –
Zielona Góra, rok produkcji: 2015,
11. Instalacja Biologicznego Przetwarzania Frakcji Organicznej – produkcji EQUIPO, rok
budowy: 2015,
12. Samobieżna zwijarka membran EQ_DL9400 – produkcji EQUIPO, rok budowy: 2015,
13. Rozdrabniarka odpadów LINDNER, rok budowy: 2012,
14. Przepompownie szt. 5 – produkcji HydroPartner,
15. Instalacja antyodorowa, rok budowy: 2002,
16. Instalacja bariery antyodorowej, rok budowy: 2009,
17. Innych urządzeń i maszyn będących w dyspozycji Regionalnego Zakładu Odzysku
Odpadów w Sianowie nie wymienionych powyżej.
Przeprowadzanie prac konserwacyjnych minimum raz w miesiącu oraz napraw bieżących
(należy założyć minimum 15 roboczogodzin miesięcznie)
Wszystkie części użyte przez wykonawcę przy naprawach muszą być fabrycznie nowe i
stanowić

przynajmniej

odpowiednik

części

podlegających

wymianie.

W

przypadku

występowania potrzebnych części do napraw znajdujących się w magazynie zamawiającego
będą one pobierane przez pracownika i przekazane wykonawcy. W innych przypadkach
wykonawca dokona zakupu niezbędnych części i wykaże je w dokumencie potwierdzonym

przez pracownika zamawiającego. Przyrządy i narzędzia (sprawne technicznie) do naprawy
urządzeń wykonawca zabezpiecza we własnym zakresie.
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

•

Przyjmowanie zgłoszeń telefonicznie/pisemnie (e-mail)
Czas podjęcia działań od zgłoszenia awarii/usterki telefonicznie/pisemnie, tj. czas przyjazdu w celu
weryfikacji i oceny awarii / usterki – do 6 godzin,
Czas usunięcia wskazanych awarii/usterek – do 48 godzin,
Przyjmowanie zgłoszeń w godzinach od 8 do 18 w dni robocze,
Dostępność 5 dni w tygodniu (od poniedziałku do piątku),
Stała miesięczna kwota wynagrodzenia,
Koszt zakupu części pokrywa Zamawiający,
Wymagane wykształcenie w kierunku automatyk, umiejętności oraz wiedza związana z
zagadnieniem automatyki (do formularza oferty należy dołączyć dokument potwierdzający
posiadanie wymaganego wykształcenia),
Wymagana własna działalność gospodarcza,
Wymagane poniższe uprawnienia (do formularza oferty należy dołączyć dokumenty
potwierdzające posiadanie tych uprawnień):
o Grupa G1 -SEP:
▪ urządzenia, instalacje oraz sieci elektroenergetyczne o napięciu maksymalnie
1 kV;
▪ urządzenia, instalacje oraz sieci o napięciu znamionowym większym niż 1kV;
▪ urządzenia prądotwórcze przyłączone do krajowej sieci elektroenergetycznej o
dowolnej wysokości napięcia znamionowego;
▪ urządzenia do elektrolizy;
▪ elektryczna sieć trakcyjna;
▪ sieci elektrycznego oświetlania ulicznego;
▪ urządzenia elektrotermiczne;
▪ urządzenia ratowniczo-gaśnicze oraz ochrony granic;
▪ urządzenia techniki wojskowej czy uzbrojenia;
▪ aparatura kontrolno-pomiarowa, urządzenia oraz instalacje automatycznej
regulacji (sterowania, zabezpieczeń urządzeń i instalacji);
▪ zespoły prądotwórcze o mocy wyższej niż 50 kW;
▪ elektryczne urządzenia w wykonaniu przeciwwybuchowym
Wynagrodzenie miesięczne będzie obejmowało:
o Wynagrodzenie stałe za miesiąc realizacji usług zgodnie z ofertą Wykonawcy,
o Wynagrodzenie za liczbę przepracowanych godzin nadliczbowych zgodnie z ofertą
Wykonawcy,
o Wynagrodzenie za liczbę dojazdów do Zamawiającego zgodnie z ofertą Wykonawcy.

4. Opis kryteriów wyboru oferty najkorzystniejszej:
1) cena – 90% - maksymalnie 90 pkt.
2) czas reakcji (podjęcia działań od zgłoszenia awarii/usterki telefonicznie/pisemnie, tj. czas
przyjazdu w celu weryfikacji i oceny awarii / usterki ) – 10% - maksymalnie 10 pkt.
Ad. 1)
Cena:
- cena najniższa otrzymuje maksymalną ilość punktów – 90
- ilość punktów ceny z drugiej oferty wyliczane jest według wzoru:
wartość najniższej ceny
wartość ceny rozpatrywanej
Ad. 2)

x 90 pkt. = ilość otrzymanych punktów

Czas reakcji:
- do 4 godzin od zgłoszenia – 10 pkt
- powyżej 4 godzin od zgłoszenia do 6 godzin – 0 pkt
5. Sposób przygotowania oferty:
Ofertę sporządzić należy na załączonym druku „Formularz ofertowy”.
6. Miejsce i termin składania oferty cenowej:
Ofertę złożyć należy na platformie zakupowej Zamawiającego
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o. o.
ul. Komunalna 5
75-724 Koszalin
Termin złożenia oferty:
Ofertę złożyć należy do dnia 21.12.2021 do godz. 13:00
7. Wskazanie osób upoważnionych przez Zamawiającego do kontaktu z Wykonawcami:
Osobą ze strony zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się z Wykonawcami
jest: Marek Zalewski
Nr telefonu/fax.: 508373470
E-mail: marek.zalewski@pgkkoszalin.pl
Agnieszka Gawlik
Nr telefonu/fax.: 94 3185365
E-mail: agnieszka.gawlik@pgkkoszalin.pl

Zamawiający informuje, iż do wyboru oferty najkorzystniejszej nie mają zastosowania przepisy
ustawy Prawo zamówień publicznych.

Załączniki:
- formularz ofertowy
- wzór umowy

