Warszawa 2020-12-22

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Zamawiający:
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m. st. Warszawie sp. z o.o.
ul. Obozowa 43
01-161 Warszawa
Przedmiot zamówienia (z wyszczególnieniem rodzaju asortymentu/towaru jego ilości oraz
jednostki miary):
Obsługa serwisowa 16 sztuk szlabanów Came w 8 obiektach MPO, zlokalizowanych na terenie
Miasta Stołecznego Warszawy
Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przeprowadzaniu okresowych przeglądów i
utrzymaniu serwisu naprawczego szlabanów.
Zapytania:
Przed przystąpieniem do składania ofert Wykonawca zobowiązany jest do przesłania dokumentów
potwierdzających spełnianie wymagań w zakresie:
1) ksero poświadczone z oryginałem – opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu
potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia, na kwotę minimum
100 000 zł Ubezpieczenie OC obejmie ochroną odpowiedzialność WYKONAWCY z tytułu czynów
niedozwolonych (odpowiedzialność deliktowa) oraz niewykonania lub nienależytego wykonania
zobowiązania (odpowiedzialność kontraktowa), jak również odpowiedzialność cywilną za szkody
wyrządzone przez produkt bądź wykonaną usługę.

Zamawiający po analizie przesłanych dokumentów zaprosi Wykonawców spełniających powyższe
wymagania do dalszego procedowania, w szczególności określi; termin składania ofert, zakres i
sposób realizacji usługi oraz poda dane dotyczące rozmieszczenia szlabanów w celu oszacowania
wartości oferty.
Informacje dodatkowe.
Zamawiający wymaga od potencjalnych Wykonawców przeprowadzenia wizji lokalnych szlabanów
na terenach objętym zamówieniem w celu szczegółowego zapoznania się ze specyfikacją i
charakterem prac a także zdobycie na własną odpowiedzialność i ryzyko wszelkich dodatkowych
informacji, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania
zamówienia. Zamawiający nie będzie respektował żadnych zarzutów wynikających z nieznajomości
przez Wykonawcę specyfikacji i charakteru prac, jeżeli okoliczności te możliwe były do ustalenia
przy przeprowadzanej z należytą starannością wizji lokalnej. Koszty dokonania wizji lokalnej terenu
prac ponosi Wykonawca.
Termin składania zgłoszeń do udziału w postępowaniu w celu złożenia ofert upływa w dniu
: 31.12.2020

Termin składania ofert upływa w dn.: 2021-01-18 o godz. 12:00
Osoba do kontaktu w sprawie zamówienia z ramienia komórki metorycznie odpowiedzialnej
za przedmiot zamówienia: Zdzisław Patrzałek
Tel. kontaktowy: 22 391 01 57
Oferty należy nadesłać w jednej z następujących form:
- drogą mailową na adres: zdzislaw.patrzalek@mpo.com.pl
- w formie pisemnej: ul. Obozowa 43
Ocena ofert będzie dokonywana na podstawie następujących kryteriów:
100% cena

Zapraszamy do składania ofert.

