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         Elbląg, dnia 05.02.2015 r. 
 
 

Zapytanie ofertowe nr 5/2014 –  
(rozeznanie cenowe poni Ŝej warto ści 30 000 euro) 

 
I. ZAMAWIAJĄCY 

Zarząd Komunikacji Miejskiej w Elblągu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,  
ul. Browarna 90, 82-300 Elbląg, KRS: 0000131350 

NIP: 578-21-60-222,                            REGON: 170372066, 
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
1. Wykonanie usługi polegającej na przeniesieniu 5 szt. wiat przystankowych wraz z demontaŜem i montaŜ w 

okresie od 2 kwietnia 2015 r. do  30 lipca 2015 r. zgodnie z załączonym wykazem lokalizacji załącznik nr 2 do 

umowy.     

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 

w ramach usługi, o której mowa naleŜy wykonanie wszelkich prac wymaganych przy przeniesieniu wiat w miejsca 
wskazane przez zamawiającego a w szczególności:  
1. demontaŜ wiaty: 

1) demontaŜ konstrukcji dachowej, 
2) demontaŜ słupów nośnych wiaty, 
3) zasypanie otworów ziemnych przez zagęszczenie, 
4) uporządkowanie terenu  
5) ewentualne odtworzenie nawierzchni z płytek chodnikowych, 
6) przewóz wiaty do warsztatu celem:  

a. naprawy elementów stalowych konstrukcji wiaty (uzupełnianie ubytków w obróbkach blacharskich, 
wymiana i naprawy konstrukcji metalowej, naprawy dachu, czyszczenie, uszczelnianie i wymiana rur 
spustowych), 

b. odmalowania całej wiaty wg istniejącej kolorystyki poprzez  usunięcie z powierzchni metalowych starej 
farby i rdzy, malowanie oczyszczonej powierzchni farbą podkładową oraz dwukrotne malowanie farbą 
nawierzchniową;  

c. naprawy ławek o konstrukcji wsporczej z profili stalowych i siedzisk drewnianych, wymiana i 
uzupełnianie drewnianych listew,  

d. naleŜy równieŜ uwzględnić ewentualne spawanie elementów oraz ich podmalowanie 
 
2. montaŜ wiaty polegający na: 

1) wykonaniu wykopów ziemnych na głębokości ok.70cm,  
2) ustawieniu w nich słupów wiat, następnie zabetonowaniu, 
3) po stwardnieniu betonu zamontowaniu dachu wiaty 
4) uporządkowaniu terenu po robotach budowlanych, 
5) doprowadzeniu do stanu pierwotnego miejsc montaŜu (usunięcie pozostałości ziemi, obróbka nawierzchni 

peronu przy słupkach wiaty przy uŜyciu materiałów i technologii uŜytej przy budowie odtwarzanego peronu).  
6) w razie konieczności odtworzeniu nawierzchni wokół zabetonowanego elementu, z płytek chodnikowych. 
DemontaŜ  lub montaŜ naleŜy przeprowadzić w porach o ograniczonym natęŜeniu ruchu pasaŜerskiego.  

 
Usługi, o których mowa będą przeprowadzane w sposób nie utrudniający korzystania z przystanków pasaŜerom i 
pojazdom obsługującym linie komunikacji miejskiej oraz w sposób nie zagraŜający bezpieczeństwu w ruchu 
drogowym i nie stanowiący zagroŜenia dla Ŝycia i zdrowia ludzkiego.  
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone Zamawiającemu i osobom trzecim  
w przypadku uszkodzenia mienia lub ciała, w trakcie realizacji umowy.  
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III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 
 Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 30.07.2015 r. 
 
IV. OPIS SPOSBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 
 Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania. 
 Oferta powinna być: 
 - opatrzona pieczątką firmową, 
 - posiadać datę sporządzenia,  
 - zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP, 
 - podpisana czytelnie przez wykonawcę.  
 
V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 
1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: email: 

infrastruktura@zkm.elblag.com.pl, faksem na nr: 55 230 79 01,  poczty, kuriera lub teŜ dostarczona 
osobiście na  adres: Zarząd Komunikacji Miejskiej w Elblągu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 
ul. Browarna 90, 82-300 Elbląg do dnia 13 lutego 2015 r. do godz.1500 wraz z załączoną kserokopią 
wypisu z rejestru przedsiębiorców lub zaświadczenia z ewidencji działalności gospodarczej, 
wystawione w dacie nie wcześniejszej niŜ sześć miesięcy przed datą złoŜenia oferty.  

2. Ocena ofert  zostanie  dokonana  w dniu  16 lutego 2015 r., a wyniki  i wybór najkorzystniejszej oferty 
zostanie ogłoszony na stronie internetowej pod adresem www.zkm.elblag.pl 

3. Oferty złoŜone po terminie nie będą rozpatrywane 
4. Oferent moŜe przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę. 
5. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: www.zkm.elblag.pl 
VI. OCENA OFERT 
 Zamawiający dokona oceny waŜnych ofert na podstawie następujących kryteriów: 
 1 - Cena 100% 
VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem strony 
internetowej znajdującej się pod adresem www.zkm.elblag.pl/, a z wybranym oferentem zostanie 
podpisana umowa. 

VIII. DODATKOWE INFORMACJE 
Dodatkowych informacji udziela Marian Karaś pod numerem telefonu 55 230 79 00 wew. 21 oraz 
adresem email: infrastruktura@zkm.elblag.com.pl 

 


