ZAPYTANIE OFERTOWE

Hala Gdańsk Sopot Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty dotyczącej:
Montaż i demontaż podłogi mobilnej w Hali Ergo Arena
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: Załącznik do umowy.
Termin wykonania zamówienia: 12 miesięcy od zawarcia umowy.
Postanowienia końcowe:










Z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta umowa w formie pisemnej.
Pisemną ofertę należy sporządzić zgodnie z załączonym formularzem ofertowym.
Cena ofertowa powinna zawierać wszystkie koszty związane z kompleksową
realizacją zamówienia, z wykluczeniem kosztów dodatkowych związanych z
ewentualnymi naprawami lub konserwacją.
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z napisem: „Montaż i demontaż podłogi
mobilnej w Hali Ergo Arena” w Sekretariacie Ergo Arena pokój 1c14 ul. Plac Dwóch
Miast 1 (Wejście C1) lub przesłać drogą pocztową (decyduje data wpływu do Hali) na
w/w adres w terminie do 18.06.2018 do godziny 15:00
Oferta winna zawierać potwierdzenie należytej realizacji przez Wykonawcę
(referencje) co najmniej 10 montaży i demontaży podłogi w systemie Junckers A4
Floor portable lub TARKETT SPORTTABLE o wielkości co najmniej pełnowymiarowego
boiska do koszykówki.
Za najkorzystniejszą Zamawiający uzna ofertę najtańszą.
Dodatkowych informacji w tej sprawie można uzyskać pod nr 785 583 714 Marian
Freitag.
Załączniki:
1. Formularz ofertowy
2. Wzór umowy
3. Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 1

OFERTA WYKONAWCY

Montaż i demontaż podłogi mobilnej w Hali Ergo Arena

1. Pełna nazwa Wykonawcy

Adres………………………………………………………………………………NIP………………………………………
Tel……………………………………..fax……………………………….email…………………………………………..

Lp.

Przedmiot

Ilość

zamówienia

szt.

w

Cena

Wartość netto w PLN

jednostkowa
netto w PLN

A
1

Montaż podłogi

30

2

Demontaż podłogi

30

B

C=AxB

RAZEM:

Wartość netto usługi wynosi: ……………………………………………………………………………..
Stawka podatku VAT: …..%
Wartość brutto usługi wynosi: …………………………………………………………………………….
(słownie złotych: …………………………….……………………..…................……………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………).

………………….dn………………..
……………………………………………………… podpis/podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy

Załącznik:
1.

Pełnomocnictwo (jeśli dotyczy)

Załącznik nr 2
Istotne postanowienia umowy
Umowa nr …………
Umowa zawarta w dniu ………….. 2018r. pomiędzy Zamawiającym:
Hala Gdańsk - Sopot Spółka z o.o. z siedzibą w Gdańsku 80-344 ul. Plac Dwóch Miast 1 ,
NIP 5832870317 oraz Regon 193078050 reprezentowanym przez:
1. Prezes Zarządu – Magdalena Sekuła
a Wykonawcą ………………………………………………… z siedzibą w ………………………, prowadzącym
działalność

gosp.

na

podstawie

wpisu

do

……

nr

…….

NIP……….

REGON………

reprezentowanym przez:
1. …………………..- ……………………………….
Niniejsza umowa jest następstwem wyboru wykonawcy dokonanym w trybie zapytania
ofertowego o wartości nieprzekraczającej 30.000 euro.
§1
1. Przedmiotem umowy jest montaż i demontaż podłogi w Hali Ergo Arena w
szacunkowej ilości 30 montaży i 30 demontaży.
2. Zamawiający przewiduje możliwość zwiększenia przedmiotu umowy w zakresie
montażu i demontażu parkietu o 10% w stosunku do szacunkowej ilości.
3. Zamawiający nie zapewnia pełnego wykonania przedmiotu umowy, a Wykonawca
przyjmuje ten fakt do wiadomości i nie będzie z tego tytułu wnosił żadnych roszczeń.
4. Zamawiający oświadcza, a Wykonawca przyjmuje do wiadomości fakt posiadania przez
Zamawiającego dwóch podłóg mobilnych:

TARKETT SPORTTABLE oraz JUNKERS A4

PORTABLE.
5. Decyzja dotycząca wyboru montażu modelu mobilnej podłogi leży po stronie
Zamawiającego i będzie każdorazowo zgłaszana Wykonawcy przez zleceniem realizacji
usługi .
6. Od Wykonawcy wymagana jest znajomość systemu montażu podłogi w zakresie
dokonywania bieżących napraw i dorabiania pojedynczych uszkodzonych w wyniku
eksploatacji elementów (zaczepy, mocowania) wraz z jej konserwacją.
7. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania na rzecz Zamawiającego usługi rozłożenia
dodatkowych paneli podłogi mobilnej w ilości dwóch rzędów na obu (długich) bokach
boiska. Usługa będzie płatna dodatkowo w kwocie 250zł brutto za montaż i 250zł brutto
za demontaż. W wypadku całkowitego demontażu podłogi mobilnej kwota za demontaż
dodatkowych paneli nie będzie naliczana. Czas reakcji Wykonawcy taki sam, jak w
przypadku zgłoszenia potrzeby montażu podłogi mobilnej.
8. Wykonawca potwierdza w formie referencji realizację co najmniej 10 montaży i
demontaży podłogi w systemie Junckers A4 Floor portable o wielkości co najmniej
pełnowymiarowego boiska do koszykówki.

9.

Osobą

upoważnioną

zamawiającego jest
10.

do

odbioru

usług

oraz

podpisania

protokołu

ze

strony

– tel. kontaktowy:……………………………..

Przedstawicielem

wykonawcy

organizację pracy jest

odpowiedzialnym

za

przyjmowanie

zleceń

oraz

- tel. kontaktowy: …………………
§2

1. Zamówienie związane

z montażem i demontażem podłogi zostanie wykonane

sukcesywnie w terminie do (planowany 30.06.2019r.)
2. Każdorazowo montaż i demontaż podłogi nastąpi w czasie do 4 godzin od wejścia na
halę. Czas reakcji wykonawcy na zgłoszenie/ zlecenie ( fax lub email) do 6 godzin.
§3
1. Rozliczenie za wykonaną usługę następować będzie w okresach miesięcznych na
podstawie faktycznej ilości

wykonanych montaży i

demontaży podłogi

po cenie

jednostkowej określonej ust.2.
2. Szacunkowe wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy wynosi:
- wartość netto ………..…. ……. ….. zł
- wartość VAT …. %
- wartość brutto …………………... …zł
W tym cena netto za 1 montaż podłogi wynosi: ………………………….. zł
W tym cena netto za 1 demontaż podłogi wynosi: ………………………….. zł
§4
1. Zamawiający dopuszcza możliwość zmian w zawartej umowie w przypadkach
określonych poniżej :
- zmiany osób wskazanych do realizacji usługi po stronie Zamawiającego lub po stronie
Wykonawcy
2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają obustronnej zgody stron oraz formy
pisemnej pod rygorem nieważności.
§5
1. Zamawiający zobowiązuje się do dokonywania zapłaty wynagrodzenia określonego w §
3 niniejszej umowy przelewem na konto wykonawcy podane w fakturze w terminie do 30
dni od dnia wystawienia faktury, termin doręczenia faktury do siedziby Zamawiającego
nie może być dłuższy niż 10 dni od dnia jej wystawienia.
2.

Podstawą

do

wystawienia

faktury

będzie

podpisany

przez

przedstawiciela

Zamawiającego protokół odbioru usługi lub upoważnionego pracownika.
3. Za datę zapłaty uznaje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
§6
1.

W przypadku odstąpienia od realizacji przedmiotu zamówienia z winy wykonawcy

Zamawiający naliczy karę w wysokości 10 % wartości brutto umowy.

2. W przypadku zwłoki w wykonaniu pojedynczego zlecenia większego niż 1 dzień
zamawiający ma prawo wypowiedzieć umowę i naliczyć karę jak za odstąpienie od
umowy.
3. W przypadku zwłoki w wykonaniu pojedynczego zlecenia większego niż 1 godzina
Zamawiający może naliczyć karę w wysokości 1% wartości brutto umowy za każdą
rozpoczętą

godzinę.

Zwłoka

większa

niż

5

godzin

uprawnia

zamawiającego

do

wypowiedzenia umowy i naliczenia kary jak za odstąpienie.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącania kar umownych z należnego
Wykonawcy wynagrodzenia wynikającego z realizacji umowy, na co Wykonawca
wyraża zgodę.
6. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie stosuje się przepisy Kodeksu
Cywilnego.

§7
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej
ze stron.

Wykonawca

Zamawiający

Załącznik nr 3

Opis przedmiotu zamówienia

Montaż i demontaż podłogi mobilnej w Hali Ergo Arena.
Termin wykonania zamówienia: 12 miesięcy od zawarcia umowy.

Szczegółowy opis prac:


Szacunkowa ilość: 30 montaży i 30 demontaży wraz z przeniesieniem podłogi w
miejsce wskazane na terenie hali ( magazyn).



Dyspozycyjność – praca w niedziele i święta włącznie z godzinami wieczornymi i
nocnymi, reakcja w ciągu 6 godzin od zgłoszenia( fax, email) potrzeby montażu lub
demontażu.
Maksymalna wielkość podłogi – pełnowymiarowe boisko do piłki ręcznej wraz z
obrzeżami.
Dokonywanie bieżących napraw i dorabianie pojedynczych uszkodzonych w wyniku
eksploatacji elementów (zaczepy, mocowania, panele) wraz z ich konserwacją. Usługa
dodatkowo płatna, wykonywana na zlecenie Zamawiającego na podstawie kosztorysu
przedstawionego przez Wykonawcę.






Wykonywanie na rzecz Zamawiającego usługi rozłożenia dodatkowych paneli
podłogi mobilnej w ilości dwóch rzędów na obu (długich) bokach boiska.



Wykonywanie akcji interwencyjnych w przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego
nieprawidłowości w montażu/demontażu podłogi mobilnej, do 3 godzin od
momentu powiadomienia Wykonawcy.

