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i ZAPYTANIE OFERTOWE

Na podstawie § 4 pkt. 3 Zal<ładowego Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych o

wartoŚci nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art.4 pkt.8 ustawy prawo zamówień

publicznych Spółka TPBUS zwraca się z zapytaniem ofertowym na wykonanie

REMONT OŚWlrrlENIA ZEWNĘTRZNEGO ZAJEZDNI AUTOBUSOWEJ SPÓŁKI TPBUS

Zlokalizowanej przy ulicy rokietnickiej 23 w Tarnowie Podgórnym.

Przy wskazanym zamówieniu nie stosuje się ustawy prawo zamówień publicznych.

Zadanie nie wymaga równiez uzyskania pozwoleń wymaganych prawem budowlanym.

CałoŚĆ prac odbywa się w obrębie działki stanowiącej własność społki TPBUS.

I. Zakres prac i wykaz materiałów.
1. Zakres prac (robocizna).
Demontaz starych słupów wraz z oprawami oŚwietleniowymi - 7 szt,
Demontaz starych opraw oświetleniowych ze ścian budynków - 5 szt.

Wymiana kabla zasilającego pomiędzy słupami od 1 do 7 - 24a m

Montaz nowych fundamentów i osadzenie nowych słupów - 7 szt.
Montaz nowych wysięgników jednoramiennych (lampa nr 2 i 5)- 2 szt.

Montaz nowych wysięgników dwuramiennych (lampy I,3,4,6,7) - 5 szt.

Montaz nowych opraw oŚwietleniowych na słupach - 12 szt.

Montaz nowych opraw oświetleniowych na ścianach budynków - 5 szt,

Połączenie, wykonania złączy kablowych, pomiary elektryczne,

2. Wykaz materiałów

} Wysięgnik lampy jednoramienny (kolor zielony) - Zszt.



II. Sposób składania oferty.
Podmioty zainteresowane składają ofertę na ,,druku ofeńowym", który stanowi

załącznik do ogłoszenia. Ofertę można przesłać drogą mailową na adres

info@tpbus.com.pl lub złożyć osobiście w sekretariacie spółki". Do druku

ofeftowego nalezy dołączyć oświadczenie o akceptacji umowy, której wzór

stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Oferent składa oświadczenie w sposób praez siebie zwyczajowo przyjęty.

Zamawiający nie dołącza wzoru oświadczenia akceptacji warunków umowy.

Wymagane dokumenty,
Zamawiający nie wymaga zadnych dodatkowych dokumentów.

Termin składania i otwarcia ofert i kryteria oceny.
Oferty należy składać w terminie do 12 września 2OL6 roku do godziny 15:00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 13 września i do godziny 15:00 zamawiający

umieści listę oferentów z oferowaną ceną araz ogłoszenie o wyborze

Wykonawcy.

Kryterium wyboru oferenta będzie najnizsza oferowana cena.

Załączniki do części opisowej:

Mapka poglądowa z oznaczonymi punktami oświetleniowymi.

Wzór umowy wykonawczej.

Druk oferty.

III.
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za:war:taw dniu roku w Tarnowie Podgórnlrn
pomiędzy:
Komunikacją Gminy Tarnowo Podgórne TPBU§ sp. z o.o. z siedzibą przy uI.
Rokietnickiej 23 w Tarnowie Podgórnym, wpisaną do Rejestru Handlowego Sąd
Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczry KRS
pod numerem KRS 0000166400, w imieniu której dziaŁa:
Waldemar Wereszcąński - Prezes Zarządu
Zwanąw dalszej części umowy Zarnaułiającym
a
Przedsiębiorstwo
z siedzibą ....... nr NIP ....... reprezentowaną przez

Zwanego w dalszej części umowy Wykonawcą,

o następującej treści:

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie prac młiry,anych z remontem oświetlenia
terenu bazy autobusowĄ na7eżącej do Zl,eceniodawcy, zgodnie z ofettą sporządzoną
przez Wykonawcę, który stanowi zaJącznik nr 1 do niniejszej umowy.

2. Wszelkie prace dodatkowe i zalrtlęnne nie objęte zakresem ptac, o którym mowa w
pkt.1 realizowane będą przez Wykonawcę na podstawie odrębnego zlecenia,
Załnaułiającego, określającej termin realizacji orazwpagrodzenie Wykonawcy.

3. Określone w pkt.l roboty zostaną ptzęz Wykonawcę wykonane do 3I płżdziernika
2OL6 roku.

4. Szczegółowy harmonogram prac Wykonawcy zostanie uzgodniony przez
przedstawicieli stron w terminie pięciu dni roboczych od dnia podpisania niniejszej
umowy. Obowiązek sporządzenia harmonogramu spocą.§ra na Wykonawcy.

5. wykonawca zobowiązany jest uz.lrskać na własny kosź wszystkie zezurolenia, zgody
i opinie oraz zaŁatwió wszystkie formalności urzędowe zwiryane z realizacją
niniejszej umowy jeżeli są wymagane przepisami prawa.

6. Zamauriający udostępni Wykonawcy teren bazy autobusowej w terminie
określonym w harmonogramie prac oraz z,apewni Wykonawry możliwość
korzystania ze źródeł energii elektrycznej i pomiesz,czeń socjalnych.

7. Zatnavłiający zapewni ochronę punktów obję§ch remontem po zakończ,eniu
każdego dnia pracy przez pracowników Wykonawcy. W trakcie pracy ochronę
zapewnia Wykonawca.

8. Wykonawca jest zobowiagany do:
1) wykonania przedmiotu umowy zgodnie obowią2ującymi przepisami i normami

technicznymi,
2| zorganizowania na własny koszt placu remontu, a, w szc7,ególności wyposazenia

zaplecza zgodnie z potrzebami prowadzanych prac, zarganizowania miejsc
składowych materiałów,

3) utrzymywania podczas remontu czystości i porządl<tl,
4J zapevłnienia ochrony przeciwpożarowe1,
5) spełnienia wymagań ochrony środowiska,
6) usunięcia z terenu baay wszelkich zbędnych ptzedrniotów, materiałów i odpadów

po zakończeniu prac oraz pozostawienia terenu w stanie nadąjącym się do
użytkowania,



7) przedstawienia Zamawiającemu wszystkich atestów, świadectw dopuszczęnia do
eksploatacji materiałów, urządzen i konstrukcji uzytych w wykonaniu przedmiotu
niniejszej umowy.

9. Wykonawca udziel,a Zatnawiającemu gwarancji na zrealizowane roboty. Gwarancja
obejmuje wszystkie wady ftzyczne.

10. Okres gwarancji wyrrosi dwadzieścia cztery miesiące licząc od dnia następującego
po dniu podpisania przez strony protokołu końcowego, prry czym w odniesieniu do
materiałów użrytych do wykonania przedmiotu umowy obowią.zuje gwarancja
producenta.

lt. Z$.oszone usterki i wady będą przez wykonawcę rozpatrywane \M pierwszej
kolejności w terminie siedmiu dni od zgłoszenia. W przypadku powazniejszej wady
termin do jej usunięcia wynosi czternaście dni.

12. Ze strony Zarnauriającego upoważnionym do kontaktu z Wykonawcą będzie Pan
.. tel.

13. Ze strony Wykonawcy bezpośrednio odpowiedzialny za prowadzenię robót jest:
Pan/Pani pełniący funkcję ....., tel.

14. Wskazani przedstawiciele stron upowaznieni są do podpisania protokołu
przekazania,,placu budowy" i protokołu odbioru.

15. Wykonawca zgłasza gotowość odbioru końcowego wykonanych robót
Zmawiającemu,

16. Zatnawiający bęz zbędnej mvłoki przystąpi do odbioru.
17. Najpóźniej w dniu odbioru końcowego Wykonawca zobowiryany jest prz,ekazaó

Zarnawiającemu wszystkie wymagane pTzęz obowiązujące przepisy atesty,
świadectwa dopuszczenia do eksploatacji oraz dokumenty gwarancyjne urządzeń.
Nieprzekazanie wskazanyctl dokumentów upoważnia Zarnawiającego do odmowy
podpisania protokołu odbioru końcowego.

18. Wynagrodzenie Wykonawcy wyniesie .... .zł. netto (słownie: zŁatych| + podatek
od towarów i usług w obowiązującej wysokości zgodnie z ofertą złożoną przez
Wykonawcę, która stanowi za],ącznik nr 1 do niniejszej umowy i jest jej integralną
częścią,

19. Faktura wystawiona zostanie po protokolarnym odbiorze przedmiotu robót na
podstawie protokołu odbioru robót, który naleĘ dołączyc do faktury.

20. Zarnawiający jest uprawniony do otrzymywania faktur VAT, posiada numer NIP
777 -22-97-363 i upowaznia Wykonawcę do wystawienia faktury bez jego podpisu.

21. Wszelkie zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem
niewazności.

22. W zakresie nieuregulowanym stosuje się przepisy Kodeksu cy.wilnego.
23. Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy strony rozstrzygać będą w sposób

polubowny. W przypadku braku moziiwości polubownego rozstrzygnięcia sporu
właściwym dla jego rozpatrz,ęniabędzie sąd siedziby Zamawiającego.

24. Niniejsza umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach,
po jednym dlakażdej ze stron.

Zarnawtający Wykonawca
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ROBOCIZNA

ŁĄCZNA KWOTA NETTO ROBOCIZNA + MATERIAŁ

INSTRU KCJA WYPEŁNIENIA
OfeŃę w części 'ROBOCrZNA" można wypełnić w sposób szczegółowy każdą pozycję lub podając Jedną

w pozycji "łącznie". W części 'MATERrAŁY" należy wpisać wańość w poszczególnych pozycjach i
w

lp,
nazwa czynności ( z uwzględnieniem użycia sprzętu typu: dźWig, podnośnik koszowy,

lznnrrlza \
ilość wartość netto

1 Demontaż starych słupów wraż z oprawami oświetleniowymi - 7 szt.

2 Demontaż starych opraw oŚwietleniowych ze Ścian budynków - 5 szt.

3 Wykop pod wymianę kabla zasilającego pomiędzy słupami od 1 do 7 - 24O m

4 Montaż nowych fundamentów i osadzenie nowych słupów - 7 szl.
5 Montaż nowych wysięgników jednoramiennych (lampa nr 2 i 5)- 2 szt.

6 Montaż nowych wysięgników dwuramiennych (lampy t|3A|6,7) - 5 szt,

7 Montaż nowych opraw oświetleniowych na słupach - 12 szt.

8 Montaż nowych opraw oświetleniowych na ścianach budynków - 5 szt.

9 Połączen i e, wykonan i a złączy kablowych, pom ia ry elektryczne.

MATERIAŁY
ln na7wa materiełll ilość wańość netto

1 Słup oświetleniowy w kolorze zielonym 7 szt,
2 Fundament pod słup oświetleniowy 7 szt.
3 Wysięgnik lampy jednoramienny 2 szt.
4 Wysięgnik lapy dwuramienny kąt 9Oo 5 szt.

5 KabeI YKY5x6mm 300 mb

6 Bednarka Zn 25 x 3 mm 450 kq.

7 Folia ostrzegawcza 250 mb

B Złącze kablowe 12 kpl.

9 Oprawa oświetleniowa LED powyżej 10.0OO !m 77 szt.
10 Przewód YDY 3 x 2,5 mm 150 mb

pieczęć i podpis oferenta


