
Oznaczenie sprawy: _2016_015_Monitoring.Zalew 

Załącznik nr 3 do Regulaminu udzielania 

zamówień o wartości nie przekraczającej 

wyrażonej w złotych równowartości kwoty 

30.000 euro. 

 
ZAPYTANIE OFERTOWE O CENĘ 

 

Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 

907, z późń.zm.) Zamawiający – Gmina Lędziny zwraca się z zapytaniem ofertowym o cenę dostawy: 

 

1) nazwa przedmiotu zamówienia:  

Budowa monitoringu "Zalew Ośrodek Sportowo Rekreacyjny” – 92605 § 6050  

opis przedmiotu zamówienia:  

Dostawa montaż, instalacja systemu monitoringu wizyjnego „Ośrodka Sportowo Rekreacyjnego  

Zalew” w Lędzinach z pełną obsługą serwisową przez okres 3 lat – 92605 § 6050  

2) termin wykonania zamówienia: 30 grudnia 2016 roku. 

warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych 

warunków: posiadanie uprawnień do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, posiadanie wiedzy i doświadczenia, 

dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia a także sytuacja ekonomiczna i finansowa pozwalająca  należyte wykonanie zadania 

3) wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia 

spełniania warunków udziału w postępowaniu: wykaz dwóch robót związanych z budową systemu 

monitoringu na co najmniej 20 000 zł brutto każda z ostatnich 3 lat  

4) informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania 

oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z 

wykonawcami: oferty nadesłane drogą emailową, poczta, faksem. 

5) termin związania ofertą: 30 dni 

6) opis sposobu przygotowywania ofert: odpowiedz na zapytanie ofertowe wysłane przez 

Zamawiającego, Wykonawca może złożyć jedną ofertę w formie pisemnej 

7) miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert: Urząd Miasta Lędziny, 43-143 Lędziny, 

Lędzińska 55, Sekretariat Pokój 112 bądź drogą mailową um@ledziny.pl do dnia 08.12.2016 

do godziny 12.00. 

8) opis sposobu obliczenia ceny: porównanie ofert, Cena = Cena minimalna / Cena weryfikowana * 100 

9) opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem 

znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert: cena 100% 

10) informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia 

umowy w sprawie zamówienia publicznego: brak 

11) inne wymagania: brak 

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone zgodnie z postanowieniami Regulaminu 

udzielania zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 

30.000 euro 

 

 

 

….…………………………………………… 

Data i podpis Kierownika Zamawiającego 

mailto:um@ledziny.pl

