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ZAPYTANIE O F E R T O W E
1. Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na niżej opisany przedmiot zamówienia:
Wykonanie map do celów projektowych (wersja papierowa 3 egzemplarze, wersja cyfrowa 1
egzemplarz następujących ulic:
- Ulica Klonowa i część ulicy Wierzbowej
- Ulica Wąska
- ulica Wschodnia
Mapy należy wykonać w skali 1:500 oraz zawierać tereny przyległe minimum po 30 metrów.
Płatność za pomocą jednej faktury po wykonaniu zadania.
Zamawiający nic dopuszcza składanie ofert częściowych.
2. Przewidywany termin realizacji zamówienia: 21.03.2016 roku
3. Inne istotne warunki zamówienia:
a) Okres związania z ofertą 30 dni.
4. Kryteria oceny złożonych ofert:
Oferty oceniane będą na podstawie następujących kryteriów oceny ofert:
•
cena ryczałtowa brutto za realizację całego zamówienia; waga kryterium - 100 %
Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty w ramach kryterium oceny ofert przyjmując
zasadę, że 1 % = 1 punkt.
Maksymalnie wykonawca może uzyskać 100 pkt.
Zasady oceny ofert według ustalonych kryteriów:
1) Punkty za kryterium ..cena" zostaną obliczone według wzoru:
Cmin
C=
xl00
CO
gdzie: Cmin - cena brutto oferty najtańszej
CO - cena brutto oferty ocenianej
C - liczba punktów za kryterium „najniższa cena ryczałtowa brutto", końcowy wynik
powyższego działania zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku.
Wykonawca, który zaoferuje najniższą ceną ryczałtową brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia
otrzyma 100 punktów, natomiast pozostali wykonawcy odpowiednio mniej punktów według
powyższego wzoru.
Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą łączną liczbę
punktów ze wszystkich kryteriów.
5. Warunki udziału w postępowaniu:
a) Przedłożenie aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji
o działalności gospodarczej - warunek konieczny
6. Zamawiający nie przewiduje wniesienia wadium.
7. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert:
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Ofertę należy złożyć do dnia 02.02.2016 do godziny 10.00 w Urzędzie Miejskim w Łowiczu
PI. Stary Rynek 1, 99-400 Łowicz budynek A - sekretariat.
Ofertę należy złożyć w ostemplowanej, nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie zaadresowanej na
adres Zamawiającego posiadającej oznaczenie:
Opakowanie musi być zaadresowane i opisane wg wzoru:

Wykonawca:
(nazwa, adres)
Miasto Łowicz
99-400 Łowicz
Plac Stary Rynek 1
O F E R T A W POSTĘPOWANIU NA:
„Mapy do celów projektowych ulic Klonowa, Wąska, Wschodnia"
Numer sprawy:

Nie otwierać przed godz. 10.10 w dniu 02.02.2016

8.

Otwarcie złożonych ofert odbędzie się w dniu 02.02.2016 o godzinie 10:10 w Urzędzie
Miejskim w Łowiczu PI. Stary Rynek 1, 99-400 Łowicz - budynek B - pokój nr 40.

9.

Osobami uprawnionymi do porozumiewania się w wykonawcami są:
Grzegorz Kucharski - pokój 40 tel. (46) 830-91-40

10. Do zapytania załączono:
a) Foi mularz ofertowy

Krzysztof Jan Kaliński
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