Zarząd Spółki Zarząd Portu Morskiego Kołobrzeg Sp. z o.o.
zaprasza do złożenia oferty na remont bocznicy kolejowej obsługującej
Port Handlowy w Kołobrzegu
1.

Nazwa i adres Ogłaszającego:
Zarząd Portu Morskiego Kołobrzeg Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Kołobrzegu, ul. Portowa 41, 78-100 Kołobrzeg, wpisaną do rejestru
przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Koszalinie, IX Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000157554, NIP:
671-16-02-794, REGON: 331046773, tel./fax 94 35 167 65, kapitał zakładowy
31 688 000,00 zł, www.zpm.portkolobrzeg.pl, godziny urzędowania: 7:00 – 15:00.

2.

Przedmiotem zamówienia jest na wykonanie napraw wynikających z zaleceń
wskazanych w analizie stanu technicznego bocznicy kolejowej obsługującej Port
Handlowy w Kołobrzegu. Szczegółowy zakres zamówienia znajduje się w formularzu
oferty stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia.

3.

W celu obniżenia kosztów remontu, w przypadku prac obejmujących wymianę
nawierzchni kolejowej, Zamawiający dopuszcza użycie szyn staroużytecznych
o zużyciu do 1 mm.

4.

Oferta powinna zawierać podział kwoty na wariant podstawowy, który Zamawiający
zamierza bezwzględnie wykonać oraz wariant dodatkowy, od którego wykonania
Zamawiający ma prawo odstąpić lub wybrać tylko poszczególne elementy. Ponadto
oferta powinna zawierać przewidywany termin realizacji poszczególnych prac.

5.

Oferent, przed złożeniem oferty, zobowiązany jest dokonać wizji lokalnej bocznicy
kolejowej, której można dokonać po wcześniejszym ustaleniu terminu z pracownikami
ZPM Kołobrzeg pod nr tel. 785 881 402 lub 603 350 035.

6.

Ofertę należy złożyć na załączonym formularzu ofertowym (załącznik nr 1
do niniejszego ogłoszenia). Oferty złożone na innym druku formularza nie będą brane
pod uwagę.

7.

Ofertę należy złożyć w sekretariacie Ogłaszającego przy ul. Portowej 41,
78-100 Kołobrzeg, lub przesłać w formie elektronicznej na adres email:
sekretariat@zpmkolobrzeg.pl w terminie do dnia 05.10.2018 r. do godz. 15:00

8.

Termin całkowitej realizacji zamówienia: 14.12.2018 r.

9.

Kryteria wyboru ofert: najniższa cena oraz termin realizacji.

10.

Zamawiający powiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty o dokonanym wyborze.
Zamawiający może zakończyć zapytanie ofertowe bez dokonania wyboru.

