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Szczecin, dnia 25 stycznia 2016 roku

Zapytanie ofertowe nr 112016

Szanowni Państwo,

na podstawie 54 ust. 1i 2 Uchwaty nr LXIII/1169/06 Rady Miasta Szczecin
z dnia 16 paŹdziernika 2006 r. W sprawie określania szczegółowych warunków
korzystania z nieruchomości gminnych przez miejskie jednostki organizacyjne nie
posiadające osobowości prawnej (Dz. Urz. Woj' Zach, Nr 108, poz'2078 zezm.),
Centrum Edukacji ogrodniczej w Szczecinie, u| Bata|ionÓw Chłopskich 115, ogłasza
przetarg nieograniczony na wynajem pomieszczenia, znajdującego się na terenie
szkoty.

!. Opis przedmiotu wynajmu:

1. ce| wynajmu: prowadzenie działalności gospodarczey

2. budynek po staĘ kottowni o ^powierzchni 221,48 ffi2, W tyĘ:
pomieszczenie kotłowni: 132,63 m., pomieszczenie socjalne 67,80 m,,
pomieszczenie gospodarcze o powierzchni 21 m',

3. Najemca będzie ponosił raz w miesiącu koszty zuŻycia mediów (wody
i energ ii e|ektrycznej zgod n ie ze wskazan iam i |iczn ików),

4. prowadzona działa|ność nie moŻe staÓ w sprzeczności z dobrym imieniem
szkoły,

5. Najemca nie moie podnająó uŻyczonych pomieszczeń osobom trzecim'

GENA vVYWoŁAWczA czYNszU
1. Cena wywotawcza ztytułu najmu 800,00 PLN brutto miesięcznie.

|l. Warunki płatności:

1' zapłata za wynajem pomieszczeń będzie rea|izowana przez Najemcę na
podstawie faktury wystawionej z końcem kazdego miesiąca przez Centrum
Edukacji Ogrodniczej w Szczecinie;

tel. 91 4612-379; fax 9l 4612-379; e-mail ceoBr@miasto.szczecin.pl, ww'w.ceogr.edu.pl
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2' uregulowanie powyzszej nalezności nastąpi prze|ewem na konto Centrum
Edukacji Ogrodniczej w Szczecinie w terminie 7 dni od daty otrzymania
faktury przez Najemcę.

Specyfikacja dokumentacji, którą oferent musi dołączyć do oferty:

1' wypełniony druk, stanowiący załącznik nr 1 - ,,Formu|arz ofeńowy'';
2. wypetniony druk, stanowiący załącznik nr 2 - ,,oświadczenie oferenta

o braku powiązań osobowych i kapitałowych'';

3. dokumenty potwierdzone za zgodność z oryginałem, dotyczące numerów
NIP, REGON, PKD;

4. dokumenty, potwierd zające doświadczen ie oferenta'

Podmiotami nieuprawnionymi do składania ofert są:

1' podmioty, w odniesieniu do których wszczęto postępowanie upadłościowe
|ub, wobec których ogłoszono upadtość;

2. osoby, które zostaty prawomocnie skazane za przestępstwo przekupstwa,
za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenia
zamówienia pub|icznego, za przestępstwo przeciwko obrotowi
gospodarczemu |ub za inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięci
korzyści majątkowych;

3. osoby biorące bezpośrednio udziat W czynnościach związanych
zprzygotowaniem prowadzonego przetargu, chyba Że udział tych osób
w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji'

odrzucenie ofeń

Zostaną odrzucone ofeńy tych oferentów, ktorzy:
1, nie spetniają warunków udziału w zapytaniu ofeńowym;
2. nie załączą Wymaganych dokumentów;
3. załączą dokumenty przygotowane niezgodnie z Wymaganiami okreś|onymi

w zapytaniu ofeńowym.

Kryterium oceny ofert

Zamawiający dokona oceny ztoŻonych ofert za pomocą systemu punktowego,
zgodnie z ich wagą:
1. waga ceny - 80%;

2. Waga doświadczenia - 20Yo,

tv.

V.

vt.

'\. I
l

tel. 91 4612-379;fax 91 46lf-379;e-mail ceogr@miasto.szczecin,pl, www.ceogr.edu.pl
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cena - całkowity miesięczny koszt za wynajem pomieszczeń

a. sposób obliczania punktacjiw kryterium Cena:

Gmin
P3(G) = x 80 [pkt]

c
Pi(G) - |iczba punktów za cenę podaną w ofercie,
Cmln - najnizsza cena ofeńowa,
C - cena ofeńy badanej.

Maksymalnie w kryterium Cena oferent może uzyskać 80 pkt.

Pi(C) = suma punktÓw uzyskanych w kryterium Cena

oferent może zaproponowaó tylko jedną cenę całkowiĘ i nie może jej zmienić.

b. sposób ob|iczania punktacji w kryterium doświadczenie:

dokonując oceny ofeń W kryterium Doświadczenie, Zamawia1ący
będzie brał pod uwagę długość okresu dziata|ności oferenta na rynku.
Wykonawca uzyska nizej określoną |iczbę punktów, jezeli dołączy do
ofe ńy d oku m enty potwie rd za1ące:

obecnośÓ i działalnośÓ na rynku, minimum 15 lat dziata|ności
popzedzających termin składania ofeń 20 punktów (brak
dokumentacji 0 punktow).

Maksyma|nie w kryterium Doświadczenie oferent może uzyskać
20 pkt.

Pi(D) = suma punktÓw uzyskanych w kryterium Doświadczenie

Maksymalna liczba punktów do uzyskania przez oferenta:

Pi(D) + Pi(G) = 100 punktów

Vl|. Termin i miejsce składania dokumentów:

.t. wymagane^dokumenty na|eŻy składaÓ do dnia 04 lutego 2016 roku do
godziny 15"" w sekretariacie Centrum Edukacji Ogrodnicze! w Szczecinie,
u|. Bata|ionów Chłopskich 115,70_760 Szczecin. Pod uwagę będzie brana
godzina i data wptywu dokumentów do sekretariatu Zamawiającego;

2. ofeńa powinna znajdować się w zamkniętej kopercie, na której na|eiy
umieścić napis: oferta na wynajem pomieszczenia w Centrum Edukacji
Ogrodniczej w Szczecinie;

3. kaŻdy oferent może złoŻyćty|ko jedną ofeńę;

tel. 9l 4612-379;fax 91 461.2-379;e-mail ceogr@miasto.szczecin.pl, www.ceogr.edu.pl
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4. oferty powinny być przygotowane i złoŻone zgodnie z wymaganiami
zawańymi w niniejszym zapytaniu ofeńowym;

5' ofeńa powinna byó sporządzona w języku po|skim;

6' ofeńę na|eŻy złoŻyć w PLN;
7. wszystkie koszty - związane ze złoŻeniem ofeńy - ponosi oferent;
8. konsekwencje niewłaściwego oznakowania i złoŻenia ofeńy

w niewłaściwym miejscu |ub terminie obciązają sktadającego ofeńę;
9. osoba uprawniona do kontaktÓw - Andrzej Fidos, te|: 91 4613 922 |ub

e-mail: a.fidos@ceogr.edu.pl.

V|ll. Rozstrzygnięcie postępowania:

Postępowanie ofeńowe zostanie rozstrzygnięte do dnia 05 |utego 2016 roku
do godziny 14oo ' o wynikach postępowania Wszyscy oferónci zostaną
poinformowani telefonicznie lub mailowo najpóŹniej do dnia 05 lutego 2016
roku do godziny 1500.

lX. lnformacje dodatkowe:

1. termin związania ofeńą wynosi 14 dni kalendarzowych od daty jĄzłoŻenia;

2, Zamawiający zastrzega sobie prawo do uniewaznienia niniejszego
postępowania, w całości |ub części, bez podania przyczyn;

3. ZamawiĄący zastrzega sobie prawo do prowadzenia dodatkowych
negocjacji z oferentem, ktorego ofeńa zostanie Uznana za
najkorzystniejszą' Jeś|i w wyniku negocjacji dojdzie do zmiany treści oferty,
oferent zobowiązany jest złoŻyć ofeńę ostateczną w terminie trzech dni
ka le nd a rzowych od d n ia zakonczenia neg ocj acj i ;

4' oferent zobowiązuje się do traktowania wsze|kich informacji, wynikających
z niniejszego zapytania ofertowego, jako tajemnicy przedsiębiorstwa.
lnformacje dotyczące faktu złoŻenia ofeńy, przeprowadzenia negocjacji
hand|owych oraz zawańych umów mogą być udzie|ane przez oferenta
jedynie po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawia1ącego na przekazywanie
osobom trzecim lub publikację takich informacji'

DY DR
Ctntrunl {: rJ ri rr 1 , , : r c d n i c z e j

ńską

Dyrektora
Centrum Edukacji Ogrodniczej

tel. 9l 4612-379;fax 9l 4612-379;e-mail ceogr@miasto.szczecin.pl, www.ceogr.edu.pl
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Załącznik nr 1 do Zapy7ania ofeńowego

miejscowość idata

FORMULARZ OFERTOVVY

Centrum Edukacji Ogrodniczej
ul. Bata|ionów Chłopskich 115
70-760 Szczecin

JalMy, nizej podpisany/podpisani

działa1ąc w imieniu i na rzecz-.

(pełna nazwa oferenta)

(adres siedziby Oferenta)

REGON

NIP

Nr konta bankowego:

nr telefonu

nr faxu

e-mail

tel. 91 4612-379; fax 91 461f-379; e-mail ceogr@miasto.szczecin.pl, www.ceogr.edu.pl
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w odpowiedzi na zapytanie ofertowe, składam/składamy poniiszą ofertę:

1, oferuję/oferujemy cenę - całkowity miesięczny koszt z tytułu wynajmu
pomieszczeń, określonego w zapytaniu ofertowym, W wysokoŚci:

.. . .(stownie:

) PLN brutto,
w tym obowiązujący podatek VAT w wysokości ...

Ponadto oświadczam/oświadc zamy, ie:

1' zobowiązĄę się/zobowiązujemy się do rea|izacji najmu pomieszczeń zgodnie
z Wymaganiami zawartymi w przedmiotowym zapytaniu ofeńowym;

2, zapoznałem się/zapoznaliśmy się z przedmiotem, warunkami zamówienia
i akceptuję/akceptujemy je;

3. spełniam/spełniamy wszystkie wymagania dotyczące oferenta, określone
w zapytaniu ofertowym;

4. akceptuję/akceptujemy termin i warunki rea|izaĄl najmu pomieszczeń.

Podpis Oferenta

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

OSWIADCZENIE OFERENTA
o BRAKU PoWtĄzAŃ osoeovvYcH t KAPlTAŁovVYcH

Dotyczy zapytania ofeńowego nr 112016

W związku ze złoŻeniem ofeńy d|a Centrum Edukacji ogrodniczej w Szczecinie na
wynajem pomieszczeń

oświ ad cza m/oświ ad c zamy,

że nie jestem/nie jesteśmy powiązany/powiązani osobowo lub kapitałowo*
z Zamawiającym,

Centrum Edukacji ogrodniczej, u|. Batalionów Chtopskich 115, 70_760 Szczecin'

Powiązania, o których mowa, po|egają w szczegó|ności na:

1, uczestniczeniu w spółce, jako wspo|nik spÓłki cywi|nej |ub społki osobowej;

2. posiadaniu co najmniej 10o/o udziałow |ub akcji;

3. petnieniu funkcji członka organu nadzorczego |ub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika;

4, pozostawaniu W związku małieńskim, W stosunku pokrewieństwa |ub
powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa |ub powinowactwa w |inii bocznej
do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

miejscowość idata podpis Oferenta

*Przez powiqzania kapitałowe |ub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym a|bo osobami
upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego bądŹ osobami Ękonującymi w imieniu Zamawiającego
czynności zwiqzane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru ofeńy a oferentem.

tel.91 46If-379; fax91 4612-379; e-mail ceogr@miasto.szczecin.pl, www.ceogr.edu.pl
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