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Szczecin,dnia25 stycznia2016roku

Zapytanie ofertowenr 112016

SzanowniPaństwo,
na podstawie54 ust. 1i 2 Uchwatynr LXIII/1169/06
Rady Miasta Szczecin
paŹdziernika
2006 r. W sprawie określaniaszczegółowychwarunków
z dnia 16
gminnychprzez miejskiejednostkiorganizacyjnenie
korzystaniaz nieruchomości
posiadająceosobowości
prawnej(Dz. Urz. Woj' Zach, Nr 108, poz'2078 zezm.),
CentrumEdukacjiogrodniczejw Szczecinie,u| Bata|ionÓwChłopskich115,ogłasza
przetargnieograniczonyna wynajempomieszczenia,znajdującegosię na terenie
szkoty.
!.

Opis przedmiotuwynajmu:
gospodarczey
1. ce|wynajmu:prowadzenie
działalności
2. budynek po staĘ kottowni o ^powierzchni221,48 ffi2, W tyĘ:
pomieszczeniekotłowni:132,63m., pomieszczeniesocjalne 67,80 m,,
pomieszczenie
gospodarczeo powierzchni
21 m',
3. Najemca będzie ponosiłraz w miesiącukoszty zuŻyciamediów (wody
i energii e|ektrycznej
zgodnie ze wskazaniami |iczników),
4. prowadzonadziała|ność
nie moŻestaÓ w sprzeczności
z dobrymimieniem
szkoły,
pomieszczeńosobomtrzecim'
5. Najemcanie moie podnająóuŻyczonych

GENAvVYWoŁAWczAczYNszU
1. Cena wywotawczaztytułunajmu800,00PLN bruttomiesięcznie.
|l.

Warunki płatności:
1' zapłataza wynajempomieszczeńbędzierea|izowanaprzez Najemcęna
podstawiefakturywystawionej
z końcemkazdegomiesiącaprzezCentrum
EdukacjiOgrodniczej
w Szczecinie;

tel.91 4612-379;
fax 9l 4612-379;
e-mailceoBr@miasto.szczecin.pl,
ww'w.ceogr.edu.pl
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powyzszejnalezności
2' uregulowanie
nastąpiprze|ewemna kontoCentrum
EdukacjiOgrodniczejw Szczeciniew terminie7 dni od daty otrzymania
fakturyprzez Najemcę.
ilt.

Specyfikacja dokumentacji,którą oferent musi dołączyćdo oferty:
1' wypełniony
druk,stanowiącyzałącznik
nr 1 - ,,Formu|arz
ofeńowy'';
2. wypetnionydruk, stanowiącyzałączniknr 2 - ,,oświadczenie
oferenta
o brakupowiązańosobowychi kapitałowych'';
3. dokumentypotwierdzone
za zgodność
z oryginałem,
dotyczącenumerów
NIP,REGON,PKD;
4. dokumenty,potwierdzającedoświadczen
ie oferenta'

tv. Podmiotaminieuprawnionymido składaniaofertsą:
1' podmioty,w odniesieniudo którychwszczętopostępowanieupadłościowe
|ub,wobecktórychogłoszono
upadtość;
2. osoby, które zostatyprawomocnieskazane za przestępstwoprzekupstwa,
za przestępstwopopełnionew związku z postępowaniemo udzielenia
zamówienia pub|icznego, za przestępstwo przeciwko obrotowi
gospodarczemu|ub za inne przestępstwopopełnionew celu osiągnięci
korzyści
majątkowych;
3. osoby biorące bezpośrednio udziat W czynnościach związanych
zprzygotowaniemprowadzonegoprzetargu,chyba Że udziałtych osób
w postępowaniu
nie utrudniuczciwejkonkurencji'
V.

odrzucenie ofeń
Zostanąodrzuconeofeńytych oferentów,ktorzy:
1, nie spetniają
warunkówudziału
w zapytaniuofeńowym;
2. niezałącząWymaganych
dokumentów;
3. załącządokumentyprzygotowane
niezgodniez Wymaganiami
okreś|onymi
w zapytaniuofeńowym.

vt. Kryterium oceny ofert
Zamawiającydokonaoceny ztoŻonychofertza pomocąsystemupunktowego,
zgodniez ichwagą:
1. wagaceny- 80%;
- 20Yo,
2. Wagadoświadczenia

tel.91 4612-379;fax
91 46lf-379;e-mailceogr@miasto.szczecin,pl,
www.ceogr.edu.pl
'\.

l

I

w.trcoUt<nU r Og Koar{rCzEJ
CErr{.rKO
UL' BATALION)W CHŁOPSKICH 115,70-760SZCZECIN

cena - całkowitymiesięczny koszt za wynajem pomieszczeń
kryterium
Cena:
a. sposóbobliczaniapunktacjiw
P3(G)=

Gmin

c

x 80 [pkt]

Pi(G)- |iczbapunktówza cenę podanąw ofercie,
Cmln- najnizszacena ofeńowa,
C - cena ofeńybadanej.
Maksymalniew kryteriumCena oferent możeuzyskać80 pkt.
Pi(C)= suma punktÓwuzyskanychw kryterium
Cena
oferent możezaproponowaótylko jedną cenę całkowiĘi nie możejej zmienić.
w kryterium
doświadczenie:
b. sposób ob|iczaniapunktacji
dokonując oceny ofeń W kryterium Doświadczenie, Zamawia1ący
okresudziata|ności
oferentana rynku.
będziebrałpod uwagędługość
|iczbępunktów,jezeli dołączydo
Wykonawcauzyska nizej określoną
ofeńy dokumenty potwierdza1ące:
na rynku, minimum 15 lat dziata|ności
obecnośÓi działalnośÓ
popzedzających termin składania ofeń
20 punktów (brak
dokumentacji
0 punktow).
Maksyma|nie w kryterium Doświadczenie oferent może uzyskać
20 pkt.
Pi(D)= suma punktÓwuzyskanychw kryteriumDoświadczenie
Maksymalnaliczba punktów do uzyskaniaprzez oferenta:
Pi(D)+ Pi(G)= 100 punktów
Vl|.

Termini miejsce składaniadokumentów:
.t. wymagane^dokumenty
na|eŻyskładaÓdo dnia 04 lutego 2016 roku do
godziny15""w sekretariacie
CentrumEdukacjiOgrodnicze!w Szczecinie,
115,70_760Szczecin.Pod uwagębędziebrana
u|.Bata|ionów
Chłopskich
godzinai datawptywudokumentów
do sekretariatu
Zamawiającego;
2. ofeńa powinnaznajdowaćsię w zamkniętejkopercie,na której na|eiy
umieścićnapis: oferta na wynajempomieszczenia w Centrum Edukacji
Ogrodniczejw Szczecinie;
jednąofeńę;
3. kaŻdyoferent możezłoŻyćty|ko

tel.9l 4612-379;fax
ceogr@miasto.szczecin.pl,
www.ceogr.edu.pl
91 461.2-379;e-mail
^\
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4. oferty powinny być przygotowanei złoŻonezgodnie z wymaganiami
zawańymiw niniejszymzapytaniuofeńowym;
5' ofeńapowinnabyó sporządzona
w językupo|skim;
6' ofeńę na|eŻyzłoŻyć
w PLN;
7. wszystkiekoszty- związaneze złoŻeniem
ofeńy- ponosioferent;
8. konsekwencje niewłaściwego oznakowania i
złoŻenia ofeńy
w niewłaściwym
miejscu|ubterminieobciązająsktadającego
ofeńę;
9. osoba uprawnionado kontaktÓw- Andrzej Fidos, te|: 91 4613922 |ub
e-mail:a.fidos@ceogr.edu.pl.
V|ll.

Rozstrzygnięciepostępowania:
Postępowanieofeńowezostanierozstrzygnięte
do dnia 05 |utego2016 roku
do godziny 14oo
' o wynikach postępowaniaWszyscy oferónci zostaną
poinformowani
telefonicznielub mailowonajpóŹniejdo dnia 05 lutego2016
rokudo godziny1500.

lX.

lnformacjedodatkowe:
1. terminzwiązaniaofeńąwynosi14 dni kalendarzowych
od daty jĄzłoŻenia;
2, Zamawiający zastrzega sobie prawo do uniewaznienia niniejszego
postępowania,
w całości
|ubczęści,
bez podaniaprzyczyn;
3. ZamawiĄący zastrzega sobie prawo do prowadzenia dodatkowych
negocjacji z oferentem, ktorego ofeńa zostanie Uznana za
najkorzystniejszą'
Jeś|i
w wynikunegocjacji
dojdziedo zmianytreści
oferty,
jest
oferent zobowiązany
złoŻyćofeńę ostatecznąw terminietrzech dni
kalenda rzowychod dnia zakonczenianegocjacji;
4' oferentzobowiązuje
się do traktowania
wsze|kichinformacji,
wynikających
jako
z niniejszegozapytania ofertowego,
tajemnicyprzedsiębiorstwa.
lnformacjedotyczące faktu złoŻeniaofeńy, przeprowadzenianegocjacji
hand|owychoraz zawańych umów mogą być udzie|aneprzez oferenta
jedyniepo uzyskaniupisemnejzgody Zamawia1ącego
na przekazywanie
publikację
osobomtrzecimlub
takichinformacji'
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Centrum EdukacjiOgrodniczej

tel.9l 4612-379;fax
9l 4612-379;e-mail
ceogr@miasto.szczecin.pl,
www.ceogr.edu.pl
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Załączniknr 1 do Zapy7aniaofeńowego

miejscowość
idata

FORMULARZ OFERTOVVY

CentrumEdukacjiOgrodniczej
ul. Bata|ionów
Chłopskich
115
70-760 Szczecin
JalMy,nizejpodpisany/podpisani
działa1ąc
w imieniui na rzecz-.
(pełnanazwaoferenta)
(adressiedzibyOferenta)

REGON

NIP
Nr kontabankowego:
nr telefonu
nr faxu
e-mail

tel.91 4612-379;
fax 91 461f-379;e-mailceogr@miasto.szczecin.pl,
www.ceogr.edu.pl
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it,s*

w odpowiedzina zapytanieofertowe,składam/składamy
poniiszą ofertę:
1, oferuję/oferujemy
cenę - całkowitymiesięczny koszt z tytułuwynajmu
pomieszczeń,określonego
w zapytaniuofertowym,
W wysokoŚci:
....(stownie:
) PLN brutto,
w tymobowiązujący
podatekVAT w wysokości
...
Ponadtooświadczam/oświadc
zamy,ie:
1' zobowiązĄęsię/zobowiązujemy
się do rea|izacjinajmupomieszczeńzgodnie
z Wymaganiamizawartymiw przedmiotowym
zapytaniuofeńowym;
2, zapoznałemsię/zapoznaliśmy
się z przedmiotem,warunkamizamówienia
je;
i akceptuję/akceptujemy
3. spełniam/spełniamy
wszystkie wymaganiadotyczące oferenta, określone
w zapytaniuofertowym;
4. akceptuję/akceptujemy
termini warunkirea|izaĄlnajmupomieszczeń.

PodpisOferenta

tel.91 4612-379;
fax 91 46lf-379;e-mailceogr@miasto.szczecin.pl,
www.ceogr.edu.pl
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Załącznik nr 2 do Zapytania ofeńowego

OSWIADCZENIEOFERENTA

o BRAKUPoWtĄzAŃosoeovvYcH t KAPlTAŁovVYcH

Dotyczyzapytaniaofeńowegonr 112016
W związkuze złoŻeniem
ofeńy d|a CentrumEdukacjiogrodniczejw Szczecinie na
pomieszczeń
wynajem
oświ
adczam/oświ
adc zamy,
jesteśmy
powiązany/powiązani
żeniejestem/nie
osobowolub kapitałowo*
z Zamawiającym,
u|.Batalionów
Chtopskich
115,70_760Szczecin'
CentrumEdukacjiogrodniczej,
w szczegó|ności
na:
Powiązania,
o którychmowa,po|egają
1, uczestniczeniu
w spółce,jakowspo|nikspÓłkicywi|nej|ubspołkiosobowej;
|ubakcji;
2. posiadaniuco najmniej10o/o
udziałow
prokurenta,
funkcjiczłonkaorganunadzorczego|ubzarządzającego,
3. petnieniu
pełnomocnika;
4, pozostawaniuW związku małieńskim,W stosunku pokrewieństwa|ub
powinowactwa
w liniiprostej,pokrewieństwa
|ubpowinowactwa
w |iniibocznej
przysposobienia,
do drugiegostopnialubw stosunku
opiekilub kurateli.

miejscowość
idata

podpisOferenta

*Przez powiqzaniakapitałowe|ub osobowe rozumie się wzajemne powiązaniamiędzy Zamawiającyma|bo osobami
upoważnionymi
do zaciąganiazobowiązańw imieniuZamawiającego
bądŹosobamiĘkonującymiw imieniuZamawiającego
procedury
czynności
zwiqzanez przygotowaniem
i przeprowadzeniem
wyboruofeńya oferentem.

tel.9146If-379;fax91 4612-379;
e-mailceogr@miasto.szczecin.pl,
www.ceogr.edu.pl
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