Zarząd Spółki Zarząd Portu Morskiego Kołobrzeg Sp. z o.o.
zaprasza do złożenia oferty na usługę kompleksowego sprzątania
w pomieszczeniach Zamawiającego
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.

Opis przedmiotu zamówienia
Zakres przedmiotu zamówienia został opisany w załączniku nr 2.

3.

Termin związania ofertą: 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z terminem
składania ofert.

4.

Kryteria oceny ofert: najkorzystniejsza cena, 100% cena.

5.

Termin wykonania zamówienia: umowa zostanie zawarta na czas oznaczony
od 01.11.2018 r. do dnia 31.10.2019 r.

6.

Zamawiający rozpatrzy wyłącznie oferty zgodne z treścią Zapytania ofertowego.
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta będzie odpowiadać
wszystkim wymaganiom przedstawionym w Zapytaniu ofertowym i będzie
najkorzystniejsza wg kryterium, o którym mowa w pkt 3. Jeżeli nie będzie można
dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty
o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do
złożenia w wyznaczonym terminie ofert dodatkowych. Wykonawcy składając oferty
dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych
ofertach.

7.

Miejsce i termin składania ofert
Oferty, tj. prawidłowo wypełniony i podpisany przez uprawnioną osobę Formularz
ofertowy, zawierające oferowaną ryczałtową miesięczną cenę za przedmiot
zamówienia, sporządzone w języku polskim, należy składać na adres: Zarząd Portu
Morskiego Kołobrzeg Sp. z o.o. ul. Portowa 41, 78-100 Kołobrzeg w sekretariacie lub
drogą elektroniczną na adres: sekretariat@zpmkolobrzeg.pl w terminie do dnia
15.10.2018 r. do godz. 15:00.

8.

Zamawiający powiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty o dokonanym wyborze.

9.

Zamawiający może zakończyć zapytanie ofertowe bez dokonania wyboru.

10.

Załączniki:
1)

Formularz ofertowy

2)

Wzór umowy

3)

Klauzula informacyjna

