Świecie, 12.09.2019

Zapytanie ofertowe
z pominięciem ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z
2017 r. poz. 1579 z późniejszymi zmianami).
Zamówienie o wartości poniżej 30.000 Euro.
I. ZAMAWIAJĄCY
Vistula - Park Świecie Sp. z.o.o, ul. Sienkiewicza 3, 86-105 Świecie, NIP: 559-17-17-760
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na obsłudze szatni w Parku Wodnym w Świeciu, ul.
Bydgoska 1, 86-100 Świecie.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
a) Usługa będzie świadczona od 1 października 2019 roku do 31 marca 2019 roku, codziennie od
poniedziałku do piątku w godzinach 6:00 do 22:00, soboty i niedziele od godziny 7:00 do 22:00.
b )Usługa nie będzie świadczona w dniach 1 listopada, 24 grudnia, 25 grudnia, 26 grudnia i 1
stycznia.
c) Usługa będzie świadczona w niepełnym wymiarze godzin 31 grudnia (godz. 6:00-12:00).
d) Zamawiający pozostawia sobie prawo do zwiększenia lub zmniejszenia ilości podanych godzin.
e) Do obowiązków pracowników będzie należała:
- bieżąca obsługa szatni: przyjmowanie i
- nadzór nad pozostawionym mieniem;
- utrzymywanie porządku w szatni;
- dbałość o pozytywne relacje z Klientami
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i

obuwia;

3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia
podwykonawcom.
5. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia imiennej listy osób wraz z podstawą do dysponowania
nimi oraz rodzajem zatrudnienia i podpisanymi klauzulami o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych
III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Od 1 października 2019 roku do 31 marca 2020 roku.
IV. OPIS SPOSBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania.
Oferta powinna być:
- opatrzona pieczątką firmową,
- posiadać datę sporządzenia,
- zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,
- podpisana czytelnie przez wykonawcę.
V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na
adres Park Wodny w Świeciu, ul. Bydgoska 1, 86-100 Świecie do dnia 23 września 2019 roku wraz z
załączoną kserokopią wypisu z rejestru przedsiębiorców lub zaświadczeniem z ewidencji działalności
gospodarczej, wystawionym z datą nie wcześniejszą niż sześć miesięcy przed złożeniem oferty.
2. Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 23 września 2019 roku, a wyniki i wybór najkorzystniejszej
oferty zostanie ogłoszony na stronie internetowej pod adresem www.parkwodnyswiecie.com oraz
www.vistulapark.pl.
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
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W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści
złożonych ofert.
Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: www.vistulapark.pl i www.parkwodnyswiecie.com.

VI. OCENA OFERT
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
1 - Cena 100%
VII. WADIUM
Wykonawca zobowiązany jest do złożenia wadium w wysokości: 1000,- (jeden tysiąc złotych)
Wadium winno być wniesione w pieniądzu; poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy
oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
gwarancjach bankowych; gwarancjach ubezpieczeniowych; poręczeniach udzielanych przez podmioty, o
których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji
Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j.; Dz. U. z 2014 r. poz. 1804 ze zm.), na okres związania ofertą, nie
krótszy niż 40 dni licząc od dnia, w którym upływa termin składania ofert.
Wadium należy wnieść:
a) w pieniądzu - przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego, prowadzony przez PKO Bank Polski
S.A. nr: 84 1020 5040 0000 6102 0212 1739 z dopiskiem Zapytanie ofertowe – obsługa szatni w Parku
Wodnym w Świeciu z takim wyprzedzeniem, aby wadium wpłynęło na rachunek Zamawiającego przed
upływem terminu składania ofert. Za dzień zapłaty uważa się datę obciążenia rachunku bankowego
Zamawiającego.
b) w innych formach - przed upływem terminu składania ofert. Oryginał dokumentu należy złożyć w
siedzibie Zamawiającego, 86-100 Świecie, ul. Sienkiewicza 3, w sekretariacie, a kopię dokumentu
dołączyć do oferty.
Niewniesienie wadium w wymaganym terminie oraz wymaganej wysokości i formie skutkuje
wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.

VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem strony
internetowej znajdującej się pod adresem www.parkwodnyswiecie.com i www.vistulapark.pl .
VIII. DODATKOWE INFORMACJE
Dodatkowych informacji udziela Ariel Stawski pod numerem telefonu 661 555 125.
IX. ZAŁĄCZNIKI
Wzór formularza ofertowego.
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