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ZAPYTANIE o CENE
1. POSTANOWIENIA
1.1. Zamawiaja,cy:
Powiat Poznanski
Siedziba:
60-509 Poznan

WydzialAdministracyjny pokój 308A/308
TeL 8410672 Fax 8480 556
OGÓLNE

ul. Jackowskiego 18
tel. (61) 8 410-500
fax (61) 8480-556
www. biD.vowiatpoznan.vl
e-mail: starostwo@powiatpoznan.pl
Godziny urzedowania: w poniedzialek w godzinach od 9.00- 17.00
od wtorku do piatku w godzinach 7.30 - 15.30
1.2. Tryb postepowania
Postepowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie zapytania o cene z zachowaniem zasad okreslonych ustawa
Prawo zamówien publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177 z pózno zm.).
1.3. Informacje uzupelniaja,ce
ilekroc w SIWZ zastosowane jest pojecie "ustawa", bez blizszego okreslenia, o jaka ustawe chodzi, dotyczy ono ustawy
Prawo zamówien publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177 z pózno zm.)
Wszelkie koszty zwiazane z przygotowaniem oraz dostarczeniem oferty ponosi Oferent
Postepowanie o udzielenie zamówienia publicznego moze zostac uniewaznione w przypadkach okreslonych w art. 93
ustawy. O fakcie uniewaznienia postepowania, Zamawiajacy poinformuje wszystkich dostawców bioracych w nim udzial.
2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
2.1. Og6lna specyfikacja przedmiotu zam6wienia.
Przedmiotem zamówienia jest dostawa materialów budowlanych dla potrzeb Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu w ilosci:
- emulsja uniwersalna biala - 1300 l
- emulsja akrylowa piaskowa - 90 l
- emalia ftalowa biala - 250 l
- emalia ftalowa brazowa - 80 l
- emalia ftalowa orzech jasny - 80 l
- emalia ftalowa czarna - 5 l

-rozcienczalnik ftalowy
-gruntomal- 155 l

20 l

3. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA
Termin wykonania przedmiotu zamówienia - 10 dni od daty podpisania umowy
4. OFERTY
4.1. Nie dopuszcza sie skladania ofert czesciowych.
4.2. Nie dopuszcza sie skladania ofert wariantowych.
4.3. Zamawiaja,cy przewiduje mozliwosc udzielenia zam6wien uzupelniaja,cych.
5. WARUNKI WYMAGANE OD OFERENTÓW
5.1. W ubieganiu sie o udzielenie zam6wienia moga, uczestniczyc Oferenci, kt6rzy:
l) Posiadaja uprawnienia do wykonywania okreslonej dzialalnosci lub czynnosci, jezeli ustawy nakladaja obowiazek
posiadania takich uprawnien (zalacza dokument okreslony w pkt. 6 ppkt. 3 siwz);
2) Posiadaja niezbedna wiedze i doswiadczenie oraz potencjal techniczny, a takze dysponuja osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia zalacza dokument okreslony w pkt. 6 ppkt. 2 siwz);
3) Znajduja sie w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniajacej wykonanie zamówienia (zloza oswiadczenie, o
którym mowa w pkt. 6 ppkt. 2 siwz);
4) Nie podlegaja wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 24 ustawy (zloza oswiadczenie, o którym mowa w pkt. 6
ppkt. 2 siwz);
5) Podpisza umowe na warunkach okreslonych przez Zamawiajacego, wg zalaczonego projektu,
6) Zalacza dokumenty potwierdzajace peloomocnictwa osób reprezentujacych oferenta Gezeli oferta nie bedzie podpisana
przez osobe wykazana w rejestrze sadowym lub innym dokumencie, wlasciwymdlaformy
organizacyjnej oferenta),
7) Zloza oferte zgodna z wymaganiami niniejszej SIWZ i ustawy Prawo zamówien publicznych,
5.2. Zamawiajacy jest zmuszony odrzucic oferte, jesli odpowiada ona zapisom art.89 ustawy. Postepowanie uniewaznia sie
w zwiazku z okolicznosciami okreslonymi w art. 93 ustawy.
6. DOKUMENTY WYMAGANE OD OFERENTÓW
6.1. Od Oferent6w ubiegaja,cych sie o przyznanie zam6wienia wymagane jest, w celu potwierdzenia spelnienia
warunków, o których mowa w art. 22 ustawy, przedstawienie wymienionych nizej dokumentów. Dokumenty te moga byc
przedstawione w formie oryginalu albo kserokopii poswiadczonej za zgodnosc z oryginalem przez osobe podpisujaca oferte
(podpis i pieczatka imienna "za zgodnosc z oryginalem". W przypadku braku pieczatki imiennej, nalezy zlozyc czytelny
podpis).
1) wypelniony formularz zgodny ze wzorem zawartym w zalaczniku nr 2 do niniejszej SIWZ
2) oswiadczenie o spelnianiu warunków wynikajacych z art. 24 ustawy (zalacznik nr 3);
3) aktualny odpis z wlasciwego rejestru albo aktualne zaswiadczenie o wpisie do ewidencji dzialalnosci gospodarczej,
jezeli odrebne przepisy wymagaja wpisu do rejestru lub zgloszenia do ewidencji dzialalnosci gospodarczej,

~

4)
5)

wystawionego nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uplywem terminu skladania ofert,
projekt umowy - parafowany przez osobe podpisujaca oferte - jako akceptacja jej warunków i tresci (zalacznik nr 4);
wypelniona tabela na poszczególne pozycje z podaniem cen jednostkowych

7. UDZIELANIE WYJASNIEN

.

Wyjasnienia warunków zam6wienia udzielane beda z zachowaniem zasad okreslonych w ustawie, w art. 38. Oferent moze
zwracac sie na pismie do Zamawiajacego o wyjasnienie watpliwosci zwiazanych ze SIWZ. Odpowiedzi na pytania
dotyczace tresci SlWZ udzielane beda na pismie niezwlocznie wszystkim oferentom, chyba ze prosba o wyjasnienie wplynie
do Zamawiajacego na mniej niz 6 dni przed terminem otwarcia ofert.
1. Osoby uprawnione do kontaktu z oferentami:
W sprawach formalno-prawnych :Adam Habrylo - Z-ca Dyrektora Wydzialu Administracyjnego, pok 308 w Starostwie
Powiatowym w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18 (61) 8 410-672 e-mail: adam.habrvlo@powiatpoznan.ul
S.TERMIN ZWIAZANIA Z OFERTA: 30 DNI OD DATY SKLADANIA OFERT.

9. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT:
1) oferta musi byc przygotowana na pismie, w formie zapewniajacej pelna czytelnoscjejtresc~ na drukach zalaczonych
przez Zamawiajacego i podpisana w miejscach wskazanych przez Zamawiajacego. Oferent moze sporzadzic wlasny
.

dokument,podwarunkiem,ze umiesciw nimwszystkieinformacjescislewgwzoruZamawiajacego.

.

2)
3)

oferte nalezy sporzadzic w jezyku polskim pod rygorem niewaznosci.
oferta musi byc dostarczona w opakowaniu uniemozliwiajacym odczytanie jego zawartosci bez uszkodzenia tego
opakowania, opatrzonym informacja o adresacie, firmie (nazwie) lub imieniu i nazwisku Oferenta orazjego adresie.
4) oferta musi byc podpisana przez osobe lub osoby uprawnione do podpisywania oferty.
Za podpisanie uznaje si~ wlasnoreczny podpis z piecza,tk~ imienna,.
5) wszystkie zapisane strony oferty powinny byc ponumerowane
6)
nalezy wypelnic formularz oferty stanowiacy zalacznik nr l
7) termin zwiazania oferta wynosi 30 dni. Bieg tego terminu rozpoczyna sie wraz z uplywem wyznaczonego terminu na
skladanie ofert.
10. SKLADANIE OFERT
10.1. Oferta powinna zostac zlozOna w kopercie zamknietej w sposób uniemozliwiajacy jej przypadkowe otwarcie z
dopiskiem "Dostawa artykul6wbudowlanych
dla potrzeb Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu".
10.2. Oferta powinnazostaczlozona
Zamawiajacemu na adres: Starostwo Powiatowe w Poznaniu,uLJackO\vskiego
18, 60509 Poznan, pok. 002 - kancelaria w nieprzekracza1nym terminie do dnia2.12.2004r. do godz. 11:00.
11. POSTEPOW ANIE OFERTOWE
11.1. Zlozone oferty zostana, otwarte publicznie w dniu 2.12.2004 r. o godz. 11.05 w siedzibie Starostwa Powiatowego w

Poznaniuul.Jackowskiego18,pok.315.

.

11.2. Firmy (nazwy) i adresy oferentów, których oferty zostana otwarte, zapropOJiowane ceny oglaszane w trakcie otwarcia
ofert zostana doreczone Oferentom nieobecnym, jednak wylacznie na ich piseIDJJ.Ywniosek.
12. CENA OFERTY
12.1. Oferent w pnedstawionej ofercie winien zaoferowac cen~ kompletna" jednoznaczna, i ostateczna,.
12.2. Cena oferty powinna byc wyrazona w zlotych polskich cyfrowo i slownie - cena netto i brutto.
Cena oferty zawiera wszystkie koszty niezbedne do wykonania zamówienia oraz ewentualne upusty oferowane przez

Oferenta.

.

..

Oferent moze, przed uplywem terminu do skladania ofert, zmienic lub wycofac ofert~.

13 . KRYTERIA OCENY OFERT

.

13.1. Oferent musi spelnic warunki okreslone w pkt. 5 niniejszej siwz ora zlozyc dokumenty okreslone w pkt. 6.
Jedynym kryterium oceny ofert jest cena.
Wc = cena minimalna/cena badanej oferty x 100 pkt
Gdzie Wc - punkty za cen~
Za oferte naj korzystniejsza, uznana zostanie oferta zawieraja,ca naj nizsza, cen~.
13.2. Informacja o trybie powiadomienia o wyniku przetargu
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie niezwlocznie po rozstrzygnieciu postepowania, przeslana listem
.

poleconym wszystkim uczestnikom postepowania.

.

14. ZAWARCIE UMOWY
Zamawiajacy zawrze umowe w terminie nie krótszym niz 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie
pózniej jednak niz przed uplywem terminu zwiazania oferta.
15. SRODKI OCHRONY PRAWNEJ
W toku post~powania

o udzielenie zamówienia

oferentowi

przysluguj a, srodki odwolawcze

ustawy.
16. SPRAWYNIEUREGULOWANE
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji maja zastosowanie
zamówien publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177 z pózno zm.).

okreslone w Dziale VI
.
.

przepisy ustawy z dnia 29 stycznia Prawo

/
r

pieczec Oferenta
"""""""""""""""""""""""""""'"............................................................................................................................
nazwa oferenta
,.............................................................................................................................

adres
Nrtel/fax
....................................................
sklada oferte dla
ZARZADU POWIATU POZNANSKIEGO

W POSn;pOW

ZAPYTANIA

ANIUPROW AD;LONYM W TRYBIE

O CENE NA:

CENA ZA CALOSC PRZEDMIOTU

ZAMÓWIENIA:

netto
% Vat
(slownie'.

zl

brutto """.:""'.'...:'
:'

zl )
:::' ::"'.~

l. Oswiadczamy, ze zapoznalismy sie z warunkami przystapienia do przetargu okreslonymi w siwz i nie wnosimy do nich zastrzezen oraz
uzyskalismy niezbedne informacje do przygotowania oferty.
2. Oswiadczamy, ze uwazamy sie za zwiazanych niniejsza oferta zgodnie z art. 8S ustawy Prawo. zamówien publicznych tzn. 30 dJ;1iod
uplywu terminu skladania ofert.
. .
3.0swiadczarny, ze zalaczony do dokumentacji projekt umowy zostal przez nas zaakceptowany i zobowiazujemy sie w przypadku wyboru
naszej oferty do zawarcia umoWy w rniejscui terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego.
4.W przypadku nie zaakceptowania projektu umowy prosimy o podanie proponowanych zmian.
Proponowane zmiany:.
.
,......................
""'.."..""""""""""""""""""""""""""""

S.Oswiadczamy,
6.0swiadczamy,

,.........................................................................................

ze wszystkie zalaczone kopie dokumentów sa zgodne z oryginalami.
ze w przypadku wybrania naszej oferty zobowiazujemy sie do jej podpisania

Zamawiajacego.

7.0swiadczamy,izposiadamykontobankowew:
Nr

wrniejscu

.

,

,......................

,................................................................

8.0swiadczamy, ze nasza oferta sklada sie z

stron, slownie:

...................................................................................................................................
Do niniejszej
oferty zalaczamy
wymagane
l)...................................................................

w SIWZ

nastepujace

dokumenty:

2)..................................................................
3).............................................................
...............................................................

(pieczec i podpis osoby upowaznionej)

j tenninie wskazanym

przez

/

/

Zti~amknr2

pieczec

oferenta

OSWIADCZENIE
PRZYSTEPUJAC DO UDZIALU W POSTEPOWANIU
O UDZIELENIE
zAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE ZAPYTANIA O CENE NA:

Oswiadczam

ze :

1) posiadam uprawnienia
takich uprawnien;

do wykonyWania okreslonej dzialalnosci

2) posiadam niezbedna wiedze i doswiadczenie
zamówienia;
3) znajduje sie wsytuacji

lub czynnosci, jezeli ustawy nakladajaobowiazek

oraz potencjal techniczny,

a takze dysponuja

posiadania

osobami zdolnymi do wykonania

ekonomicznej i finansowej zapewniajacej wykonanie zamówienia;

4) nie podlegam wykluczeniu z postepowania

o udzielenie zamówienia.

Z DosteDowania o u(lzit~lenie zamówienia wyklucza sie:
1) wykonawców,. którzy w ciagu ostatnich 3 lat przed wszczeciem postepowania wyrzadzili szkodeuiewykonujac
zamówienia lub
wykonujac je nieualezycie, a szkoda ta nie zostala dobrowolnie naprawiona do dnia wszczecia postepowania, chyba ze
niewykonanie lub nienalezyte wykonanie jest nastepstwem okolicznosci, za które wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci;
2) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidacje lub których upadlosc ogloszono;
3) wykonawców, którzy zalegaja z uiszczeniem podatków, oplat lub skladek na ubezpieczenie spoleczne lub zdrowotne, z
wyjatkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozlo:ienie na raty zIl1eglych platnosci

lub wstrzymanie w calosci wykonania decyzji wlasciwego organu;

.

.

4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestepstwo popelnione w zwiazku z postepowaniem o udzielenie zamówienia,
przestepstwo przekupstwa, przestepstwo przeciwko. obrotowi gospodarczemu lub inne przestepstwo popelnioIl(: w. celu
osiagniecia korzysci majatkowych;
5) spólki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestepstwo popelnione w zwiazku z postepowaniem o udzielenie
zamówienia, przestepstwo przekupstwa, przestepstwo przeciwko obrotowi gospodarczemuJub inne przestepstwo popelnione w
celu osiagniecia korzysci maiatkowych;
6) spólki partnerskie, których partnera lub czlonka zarzadu prawomocnie skazano za przestepstwo popelnione w zwiazku z
postepowaniem o udzielenie zamówienia, przestepstwo przekupstwa, przestepstwo przeciwko obrotowi gospodarcZemu lub

inneprzestepstwopqpelnione
w celuosiagnieciakorzyscimajatkowych;

.

7) spólki komandytowe. oraZ spólki komandytowo-akcyjne,.. których komplementariusza
popelnione w.zwiazku
z .postepowaniem o udzielenie iamówienia,przestepstwo

Prawomocnie
przekupstwa,

~kazanoza przestepstwo
przestepstwo. przeciwko

obrotowigospodarczemu
lub inneprzestepstwopopelnionew celuosiagnieciakorzyscimaiatkowych;

.

8) osoby prawne, których urzedujacego czlonka organu. zarzadzajacego prawomocnie skazano zaprzestepstwo
zwiazku z postepowaniem.oudzielenie
zamówienia,
przestepstwo przekupstwa,przestepstwoprzeciwko

gospodarczemu
lubinneprzestepstwopopelnionew celuosiagnieciakorzyscimajatkowych;

popelnione w
obrotowi
.

.

9) podmioty zbiorowe, wobec których sad orzekl zakaz ubiegania sie o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialnosci

podmiotówzbiorowychza czynyzabronionepodgrozbakary;
10) wykonawców, którzy niespelniaja
2. Z postepowania

warunków udzialu w postepowaniu,

.

o których mowa wart. 22.ust. I pkt 1-3.

o udzielenie zamówienia wyklucza sie równiez wykonawców, którzy:

1) wykonyWali czynnosci zwiazane z przygotowaniem prowadzonego postepowania, lub poslugiwali sie w celu sporzadzenia oferty
osobami uczestniczacymi w dokonyWaniu tych czynnosc~ z wyjatkiem autorów miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego, jezeli przedmiotem postepowania o udzielenie zamówienia sa prace projektowe wynikajace z miejscowych
planów zagospodarowania przestrzennego, sporzadzonych przez tych autorów;
2) zlozyli nieprawdziwe

informacje majace wplyw na wynik prowadzonego postepowania;

3) nie zlozyli oswiadczenia
warunków;

o spelnianiu warunków udzialu w postepowaniu

lub dokumentów

potwierdzajacych

spelnianie tych

4) nie wniesli wadium, w tym równiez na przedluzony okres zwiazania oferta, lub nie zgodzili sie na przedluzenie okresu zwiazania
oferta.
...............................................................

(pieczec i podpis osoby upowaznionej)

