ZAPYTANIE OFERTOWE na konserwację i
utrzymanie w stanie sprawności sieci oświetlenia
ulicznego na terenie gminy Czerwin
Czerwin, dn. 10.01.2019r.
INR.271.3.2019
ZAPYTANIE OFERTOWE
na
Konserwację i utrzymanie w stanie sprawności sieci oświetlenia ulicznego
na terenie gminy Czerwin
I. Zamawiający:
Gmina Czerwin
Plac Tysiąclecia 1
07-407 Czerwin
tel. 29 761 45 92
Adres strony internetowej zamawiającego: www.czerwin.pl
adres email: gmina@czerwin.pl
zaprasza
do składania ofert cenowych na wykonanie zadania pn.:
„Konserwację i utrzymanie w stanie sprawności sieci o świetlenia ulicznego
na terenie gminy Czerwin”.
II. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem niniejszego zaproszenia do złożenia oferty cenowej jest wykonanie usługi pn.:
„Konserwację i utrzymanie w stanie sprawności sieci o świetlenia ulicznego
na terenie gminy Czerwin” .
Wykonanie konserwacji urządzeń oświetlenia ulic, placów i innych otwartych terenów publicznych
na terenie gminy Czerwin. W zakres konserwacji wchodzi m.in.:
Wymianę niesprawnych źródeł światła.
1. Wymianę i naprawę uszkodzonych elementów opraw.
2. Wymianę opraw.
3. Regulację położenia źródeł światła względem kloszy i odbłyśników.
4. Czyszczenie opraw, mycie kloszy i odbłyśników.
5. Wymianę niesprawnych bezpieczników.
6. Przegląd, konserwację i wymianę wyeksploatowanych złącz kablowych w latarniach
wydzielonej sieci.
7. Konserwację słupów, wysięgników, przewieszek, konstrukcji wsporczych.
8. Malowanie słupów stalowych i wysięgników oświetlenia wydzielonego.
9. Malowanie szaf oświetleniowych (sterowniczych), uzupełnienie opisów.
10. Prostowanie pochylonych słupów i wysięgników oświetlenia wydzielonego.
11. Uzupełnienie i konserwacja zamknięć skrzynek, wnęk sterowniczych itp.

12. Czyszczenie i konserwacja tablic rozdzielczych.
13. Regulacj ą zegarów sterowniczych.
14. Wymianę uszkodzonych przewodów w słupach oświetleniowych i wysięgnikach.
15. Wymianę niesprawnych urządzeń sterowniczych (zegarów, styczników, gniazd, bezpieczników
itp,).
16. Usuwanie zwarć na liniach napowietrznych nn.
17. Regulację zwisów przewodów oświetlenia ulicznego.
18. Lokalizację i naprawę uszkodzonych kabli zasilających obwody oświetleniowe.
19. Naprawę zerwanych lub uszkodzonych przewodów oświetlenia ulicznego w sieci
podwieszonej.
20. Zabezpieczenie urządzeń uszkodzonych przez osoby trzecie.
21. Kontrole nie rzadziej niż raz w tygodniu sprawności oświetlenia na terenie Gminy.
22. Wykonywanie pomiarów napięć i obciążeń.
23. Prowadzenie dokumentacji eksploatacyjnej oświetlenia ulicznego w tym zapisów dot.
wykonanych prac konserwacyjnych.
24. Przyjmowania zgłoszeń i reklamacji dotyczących niesprawności oświetlenia ulicznego.
25. Wymiana urządzeń uszkodzonych przez osoby trzecie, np. w wyniku kolizji drogowych
(słupów oświetlenia wydzielonego, opraw, kloszy, daszków, szaf oświetleniowych itp.).
26. Poprawa rezystancji uziemień opraw oświetleniowych.
27. Pomoc przy montażu/demontażu świątecznych iluminacji oświetleniowych.
28. Inne prace zlecone związane z konserwacją oświetlenia ulicznego.
Na gminną sieć oświetleniową oraz na oświetlenie obiektów składa się około 586 punktów
świetlnych. Około 484 szt. stanowią oprawy sodowe, około 100 szt. to lampy LED, 2 szt. to
solarne.
Termin usunięcia usterki oświetlenia ulicznego ustala się na 48 godzin od chwili zgłoszenia
awarii.
III. Termin Wykonania Zamówienia:
Termin wykonania przedmiotu zamówienia:
w okresie od 18.01.2019 r. do dnia 31.12.2020 r..
IV. Opis sposobu przyjmowania oferty:
Ofertę należy:
- sporządzić na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania ofertowego,
- złożyć w nieprzejrzystym opakowaniu / zamkniętej kopercie i opisać nastepująco:
Gmina Czerwin, Plac Tysiąclecia 1, 07-407 Czerwin
Oferta na :
„Konserwację i utrzymanie w stanie sprawności sieci oświetlenia ulicznego na terenie gminy
Czerwin”
Nie otwierać przed dniem : 14.01.2019 r. Godz. 11:00
V. Miejsce i termin składania ofert:
1. Oferta winna być przesłana za pośrednictwem poczty, kuriera lub dostarczona osobiście na adres
Gmina Czerwin, Plac Tysiąclecia 1, 07-407 Czerwin,
2. Termin składania ofert: do dnia 14.01.2019r. r., do godz. 10:30.
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane,
4. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie internetowej: www.czerwin.pl
VI. Opis wymagań stawianych Wykonawcy:
1. O wykonanie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
a. posiadają prawo do wykonywania określonej działalności lub czynności w zakresie przedmiotu
zamówienia,

b. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
c. dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość wykonania zamówienia przy udziale podwykonawców.
Wykonawca, który planuje realizować zamówienie przy współpracy z podwykonawcami,
zobowiązany jest do podania w druku oferty rodzaju prac, jaki zamierza im powierzyć.
VII. Płatność za przedmiot zamówienia:
1. Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe brutto płatne miesięcznie, za konserwację oświetlenia
ulicznego na terenie gminy Czerwin w zakresie . Wynagrodzenie ryczałtowe wyczerpuje wszelkie
roszczenia finansowe Wykonawcy z tytułu konserwacji oświetlenia ulicznego bez względu na
zmianę liczby opraw i punktów oświetlenia oraz pozostałych elementów podlegających konserwacji
w trakcie trwania umowy.
2. Wynagrodzenie należne Wykonawcy płatne będzie po wystawieniu przez niego faktury /
rachunku, w terminie 14 dni od dnia jej dostarczenia do siedziby Zamawiającego, na rachunek
bankowy wskazany na fakturze / rachunku.
VIII. Kryterium oceny ofert:
Kryterium oceny oferty będzie cena ofertowa (100 %)
IX. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty:
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem strony
internetowej znajdującej się pod adresem: www.czerwin.pl
X. Załączniki :
–

formularz oferty

–

- wzór umowy
X. Dodatkowe informacje:
Dodatkowych informacji udziela:

Pani Ewa Suchcicka – Juriewicz , tel.29 761-45-24 wew. 40, e-mail przetargi@czerwin.pl

