Warszawa 2018-02-09

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Zamawiający:
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m. st. Warszawie Sp. z o.o.
ul. Obozowa 43
01-161 Warszawa
Przedmiot zamówienia (z wyszczególnieniem rodzaju asortymentu/towaru jego ilości oraz
jednostki miary):
Zakup i dostawa blach czarnych
Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa blach czarnych na potrzeby Miejskiego
Przedsiębiorstwa Oczyszczania w m.st. Warszawie sp. z o.o. („Zamawiający”)
Kod CPV: 14622000-7
Umowa będzie realizowana przez okres 12 miesięcy od daty zawarcia umowy, w oparciu o cenę
jednostkową zaproponowaną przez Wykonawcę w ofercie najkorzystniejszej oraz w oparciu o
zamówienia częściowe, które składane będą (pocztą elektroniczną) zgodnie z faktycznymi
potrzebami Zamawiającego.
W przypadku, gdy kwota całkowitego wynagrodzenia Wykonawcy zostanie w pełni wykorzystana
przed wskazanym terminem zakończenia umowy, Zamawiający zastrzega sobie prawo skrócenia
czasu trwania umowy. Natomiast w przypadku, gdy kwota całkowitego wynagrodzenia Wykonawcy
nie zostanie w pełni wykorzystana do czasu zakończenia umowy Zamawiający zastrzega sobie prawo
przedłużenia czasu trwania umowy (na warunkach zaproponowanych w ofercie najkorzystniejszej) do
chwili, gdy przyznane środki zostaną wydane, jednak nie dłużej niż o 6 miesięcy.
Zamawiający deklaruje realizację zamówienia w minimalnym zakresie do kwoty: 60 000,00 zł netto i
zastrzega sobie prawo do realizacji pozostałego zamówienia na zasadach prawa opcji.
Decyzja o dostawach objętych prawem opcji uzależniona będzie od decyzji Zamawiającego, podczas
gdy na Wykonawcę nałożony w ten sposób zostaje obowiązek realizacji dostaw
do ustalonej w ramach prawa opcji wartości maksymalnej, o której mowa w § 3 ust. 1 umowy, na
warunkach zawartej umowy, bez konieczności ponownych negocjacji między Stronami.
Dla celów porównania ofert w zakresie kryterium ceny brana będzie pod uwagę wartość oferty
skalkulowana dla planowanej wielkości zamówienia.
Szczegółowe wymagania związane z realizacją przedmiotu zamówienia zostały określone w opisie
przedmiotu zamówienia oraz we wzorze umowy, załączonym do zaproszenia.
Oferty prosimy składać elektronicznie, na podany niżej adres mailowy osoby do kontaktu, wyłącznie
na załączonym formularzu.
Wymagany okres gwarancji wynosi: 12 miesięcy
Termin składania ofert upływa w dn.: 2018-02-19 o godz. 07:00
Osoba do kontaktu w sprawie zamówienia z ramienia komórki metorycznie odpowiedzialnej

za przedmiot zamówienia: Tomasz Kierlik
Tel. kontaktowy: 606-937-018
Oferty należy nadesłać w jednej z następujących form:
- drogą mailową na adres: tomasz.kierlik@mpo.com.pl
- w formie pisemnej: ul. Obozowa 43, pok. recepcja
Ocena ofert będzie dokonywana na podstawie następujących kryteriów:
cena - 100%

Zapraszamy do składania ofert.

