Zamawiający:

Gmina Wrocław
– Liceum Ogólnokształcące Nr XVII
im. Agnieszki Osieckiej Wrocław
ul. Tęczowa 60

NUMER POSTĘPOWANIA: 3/2016

Wrocław, dnia 21.11.2016 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE
na
wymianę opraw oświetleniowych awaryjnych
w ramach
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
z wyłączeniem Ustawy Prawo Zamówień Publicznych Dz. U. z 2015r., poz. 2164 ze zm.
(podstawa art.4 pkt 8)
I.
Zamawiający:
Gmina Wrocław z siedzibą: pl. Nowy Targ 1/8, 50-141 Wrocław,
w imieniu i na rzecz której działa na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 20.11.2007 roku nr 223 poz. 1655 ze
zm.), zwanej dalej „ustawą” Liceum Ogólnokształcące Nr XVII im. Agnieszki Osieckiej we
Wrocławiu, tj. jednostka organizacyjna Gminy Wrocław.
Informacje kontaktowe:
Liceum Ogólnokształcące Nr XVII im. Agnieszki Osieckiej we Wrocławiu
ul. Tęczowa 60, 53 – 603 Wrocław
Telefon: 71 7986740
Strona internetowa: www.lo17.wroc.pl
Godziny pracy: 7.00 – 15.00
II. Opis przedmiotu zamówienia oraz istotne warunki umowne.
1. Przedmiotem zamówienia jest usługa wymiany uszkodzonych opraw oświetleniowych z
modułem awaryjnym, na 4 korytarzach i 2 klatkach schodowych w budynku Liceum
Ogólnokształcącego nr XVII im. A. Osieckiej ul. Tęczowa 60 we Wrocławiu.
2. CPV: 45310000-3 (Roboty instalacyjne elektryczne)
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
a) dostawa 25 sztuk opraw oświetleniowych z modułem awaryjnym 2h, na świetlówki
T8, G 13, ø 26 mm, dł. 1200 mm, statecznik elektroniczny, klosz pryzmatyczny
wymiary: dł. ok. 130 cm, szer. ok. 20 cm;
b) dostawa 50 świetlówek 36 W, 230 V, T8, G 13, ø 26 mm, dł. 1200 mm, 3000-4000
K;
c) demontaż uszkodzonych 25 sztuk opraw oświetleniowych zamontowanych na
suficie 4 korytarzy i 2 klatek schodowych na wysokości ok. 3,5 m;
d) złożenie zdemontowanych opraw oświetleniowych w miejscu wskazanym przez
Zamawiającego – magazyn na terenie szkoły;
e) montaż dostarczonych 25 sztuk opraw oświetleniowych z modułem awaryjnym
wraz z nowymi świetlówkami w miejscu zdemontowanych opraw;
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f) pomiar natężenia oświetlenia awaryjnego zamontowanych opraw, po zakończeniu
prac, potwierdzony protokołem odbioru;
g) zainstalowane oświetlenie musi spełniać wymagania zawarte w obowiązujących w
Polsce normach (PN-EN-12464-1).
4. Po wybraniu oferty Zamawiający może zwiększyć zamówienie o kolejne oprawy, o
których mowa w zapytaniu, do wymiany – jednak nie więcej niż dodatkowe 16 szt.;
5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia
podwykonawcom.
7. Rozliczenie za zrealizowanie przedmiotu umowy nastąpi po podpisaniu przez
Zamawiającego i Wykonawcę protokołu odbioru bez zastrzeżeń, po odbiorze przedmiotu
umowy, potwierdzonym podpisanym protokołem odbioru bez zastrzeżeń.
8. Termin płatności: 14 dni od daty złożenia prawidłowo wystawionej faktury w siedzibie
Zamawiającego.
9. Wykonawca udzieli minimum 24-miesięcznej gwarancji na zainstalowany sprzęt oraz
zapewni w okresie gwarancji bezpłatny serwis gwarancyjny.
10. Preferowane godziny wykonania Zamówienia: w dni robocze w godz. 16:00 – 22:00.
III. Kryteria wyboru oferty.
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
cena – 100%
IV. Termin wykonania zamówienia.
16.12.2016 r.
Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonania oceny
spełniania tych warunków.
1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy:
1.1 posiadają uprawnienia niezbędne do wykonywania działalności lub czynności,
jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
1.2 posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem
technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
1.3 znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia,
1.4 nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
2. Ocena spełniania ww. warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia – nie
spełnia” w oparciu o informacje zawarte w dokumencie i oświadczeniu, o których mowa
w rozdziale VI.
V.

Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu
potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
1. Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków podmiotowych na podstawie
art. 22 (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 1).

VI.

VII.

Miejsce i termin składania ofert.
1. Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym (zał. nr 2) drogą elektroniczną na adres
e-mail: liceum@lo17.wroc.pl, pocztą z dopiskiem „Oferta na oświetlenie” lub złożona
osobiście w sekretariacie, lub w gabinecie kierownika gospodarczego Liceum
Ogólnokształcącego nr XVII im. A. Osieckiej ul. Tęczowa 60, 53-603 Wrocław do
dnia 29.11.2016 r. do godz. 12:00.
2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
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3. Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 29.11.2016 r. o godz. 13:00, a wyniki i wybór
najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony w dniu 30.11.2016 r. o godz. 12:00 na
stronie internetowej pod adresem www.lo17.wroc.pl
4. Zamawiający poinformuje wybranego Wykonawcę o zamiarze udzielenia zamówienia.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany lub wycofania zamówienia przed
upływem terminu składania ofert.
6. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień
dotyczących treści złożonych ofert.
W powyższym terminie należy przedstawić dokumenty potwierdzające spełnienie warunków
udziału w postępowaniu określone w rozdziale VI.
VIII. Informacje dodatkowe.
Dodatkowych informacji udziela kierownik gospodarczy pod numerem tel. (71) 798-67-40
w.110 lub pod adresem e-mail: kierownik.gospodarczy@lo17.wroc.pl
ZAŁĄCZNIKI:
1.
2.

Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu –
załącznik nr 1.
Formularz ofertowy.
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