Załącznik nr 4 do
Zarządzenia Nr 31/14
Wójta Gminy Łańcut
z dnia 11 kwietnia 2014r
RIK.Z.4.2020.JI

Łańcut, dnia 05.05.2020r.

Zapytanie

ofertowe

I. Zamawiający
Gmina Łańcut
ul. Mickiewicza 2a,
37-100 Łańcut
tel. 017 225 67 62 fax 225 65 36
iinqlot(5)qminalancut.pl.
II. Opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest:
„DOSTAWA

ENERGOOSZCZĘDNYCH

OPRAW

OŚWIETLENIA

DROGOWEGO

TYPU L E D "
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa energooszczędnych opraw oświetlenia drogowego
typu L E D - 1 0 0 kpi.
Wymagane parametry techniczne opraw L E D :
1. Moc minimum 95W do maksimum 120W
2. Barwa światła: naturalna 4000 K
3. Stopień ochrony, wodoszczelność: IP66
4. Strumień świetlny: minimum 130 Im/W
5. Klasa energetyczna: min. A
6. Kąt rozsyłu światła - szeroki min. 120°
7. Gwarancja: min. 5 lat
Oprawy powinny posiadać uchwyt do regulacji kąta nachylenia oprawy od -15° do +15° a
zakres temperatury pracy opraw powinien być zawarty w przedziale od - 40°C do + 50°C.
2. Warunkiem zrealizowania zamówienia jest dostarczenie przedmiotu zamówienia do
miejsca wskazanego przez Zamawiającego tj. do Zakładu Gospodarki Komunalnej Gminy
Łańcut, Sonina 251B, 37-100 Łańcut oraz wyładunek.
3. Dostarczone oprawy muszą być fabrycznie nowe, w możliwie najwyższej klasie jakości,
wolne od wad fabrycznych, posiadające aktualne wymagane certyfikaty, deklaracje
zgodności potwierdzające parametry oraz zgodność z obowiązującymi normami, karty
katalogowe proponowanych opraw. Certyfikaty, deklaracje oraz inne wymagane dokumenty
dotyczące klasy i jakości opraw należy przedłożyć, wraz z tłumaczeniem na język polski,
przed podpisaniem umowy.
4. Zamawiający zastrzega sobie, że w przypadku wątpliwości w stosunku do oferowanego
towaru w/w dokumenty może żądać od Wykonawcy przed wyborem najkorzystniejszej oferty.
5. Oprawy muszą być objęte gwarancją fabryczną producenta, Wykonawca przedłoży
Zamawiającemu
przy odbiorze pisemną gwarancję od Producenta na wymianę
dostarczonych opraw.
6. Wymienione parametry są minimalnymi wymaganiami Zamawiającego. Wykonawca
może za zgodą Zamawiającego dostarczyć wyżej wymienione oprawy wyposażone
w dodatkowe elementy nie ujęte w opisie.

Szczegółowe informacje
tel. (17) 225 67 62.
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III. Termin wykonania zamówienia
Zadanie należy wykonać w terminie 7 dni od daty podpisania umowy.
V. Wymagania od Wykonawców
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki,
dotyczące:
a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
b) posiadania wiedzy i doświadczenia,
c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia,
d) sytuacji ekonomicznej i finansowej,
oraz
nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzieleniu zamówienia.
VI. Wykaz wymaganych dokumentów
1. Wypełniony druk Oferty;
2. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,
wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
VII. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA O F E R T Y
1. Wykonawca zamieści ofertę w kopercie, która:
- będzie zaadresowana na Zamawiającego, na
Ofertowego
- będzie posiadać oznaczenie:

adres

podany

w

pkt I - Zapytania

GMINA ŁAŃCUT
Ul. MICKIEWICZ 2A
37-100 ŁAŃCUT
Oferta na:
„Dostawa energooszczędnych opraw oświetlenia drogowego
typu L E D "
Termin składania ofert do dnia 13.05.2020r.

2. Koperta powinna zawierać ofertę według załączonego wzoru wraz z załącznikami tj.
dokumenty wymagane w pkt VI Zapytania Ofertowego.
VIII. Opis kryteriów oceny oferty
1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
1) Cena za przedmiot zamówienia - waga 60%
Kryterium procentowe zostanie zmienione na punkty według następującego wzoru:

Cena najniższa
Cena =

x 60 pkt
Cena badana

2) Okres gwarancji i rękojmi - waga 40%,
Kryterium - Gwarancja
- gwarancja na okres 5
- gwarancja na okres 6
- gwarancja na okres 7

i rękojmia oceniana będzie w następujący sposób:
lata - 0 pkt
lat - 20 pkt
lat - 40 pkt

a) Ocenie zostanie poddana oferta z gwarancją i rękojmią nie krótszą niż 5 lat i nie
dłuższą niż 7 lat od daty sporządzenia protokołu odbioru.
b) W przypadku niewypełnienia przez Wykonawcę w formularzu ofertowym pola
określającego długość okresu gwarancji i rękojmi będzie to równoznaczne
z udzielaniem gwarancji i rękojmi na okres 5 lat.
c) Zamawiający wydłuża okres rękojmi zapisany w Kodeksie Cywilnym z 2 lat
na 5 lat.
d) W przypadku zaoferowania dłuższego niż 7 lat okresu gwarancji i rękojmi do
wyliczenia punktów zostanie przyjęta wartość 7 lat, natomiast do umowy zostanie
wpisany okres gwarancji i rękojmi zaproponowany przez Wykonawcę.
e) Wykonawca musi zaproponować okres gwarancji i rękojmi w pełnych latach.
2. Zamawiający zastosuje zaokrąglenie każdego wyniku do dwóch miejsc po przecinku.
3. Wybór oferty zostanie dokonany na podstawie opisanych kryteriów
i ustalonej
punktacji, będącej sumą liczby przyznanych punktów dla każdego z ustalonych
kryteriów. Z a najkorzystniejszą zostanie wybrana oferta, która uzyska najwyższą
liczbę punktów w łącznej ocenie ofert. Oferta w łącznej ocenie oferty może uzyskać
maksymalnie 100 pkt
IX. Termin składania ofert
Do dnia 13.05.2020r. w Urzędzie Gminy Łańcut, pokój nr 5 - biuro obsługi mieszkańca lub
pocztą. Oferty dostarczone do Urzędu Gminy po 13.05.2020r. nie będą brane pod uwagę.
X. Skład dokumentacji :
- Zapytanie ofertowe
- Druk oferty
- Projekt umowy

Jakub

Załącznik nr 5 do
Zarządzenia Nr 31/14
Wójta Gminy Łańcut
z dnia 11 kwietnia 2014r.
Nazwa i adres firmy:

Nr telefonu

Nr fax

NIP

Internet: http://

e-mail:

@

OFERTA
Do Wójta Gminy Łańcut

Na wykonanie zadania pn.:
„ D O S T A W A
T Y P U

E N E R G O O S Z C Z Ę D N Y C H

O P R A W

O Ś W I E T L E N I A

D R O G O W E G O

L E D "

1. Oferujemy wykonanie zamówienia z a :
cenę brutto

zł z a

komplet., cena brutto całościowa

zł

słownie:

w tym podatek V A T

zł w wysokości

%

2. Informuję(my)*, że uważam(y)* się za związanych niniejszą ofertą na okres 30 dni od
chwili złożenia oferty.
3. Zobowiązuję(my)* się w przypadku udzielenia nam zamówienia, do zawarcia umowy
w ciągu 10 dni od daty otrzymania zawiadomienia o wyborze naszej oferty
4. Na wykonane roboty udzielamy

[co najmniej 5 lat] lat gwarancji i rękojmi.

5. Oświadczam jednocześnie, że:
- spełniam/y/ warunki udziału w postępowaniu zawarte w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo
Zamówień Publicznych
- nie podlegam/y/ wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy Prawo
Zamówień Publicznych

7. Potwierdzamy żądany termin wykonania zamówienia: 7 dni od daty podpisania umowy

Załączniki do niniejszej oferty:
1)
2)
3)
4)

(miejscowość

i data)

niepotrzebne skreślić

(podpis osoby upoważnionej)

