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ZAPYTAN E OFERTOWE 

dla zam6wienia 0 wartosci mniejszej od kwo y 130 000,00 zl, 0 kt6rym mowa wart. 2 ust.l pkt 1 
ustawy z dnia 11 wrzeSnia 2019 L Prawo za 6wien publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 L, poz.1129 
ze zm.) dalej ustawa Pzp, pod nazw'!: 

" Naprawa i opraw 58 ksi~g meldunkowych 
znajduj~cych si~ w zaso ach Urz~du Gminy Slubice" 

Slubice, d ia 3 marca 2022 L 



Dzialajqc w imieniu Gminy Slubice proszy 0 przedstawienie swojej oferty na "Napraw~ i opraw~ 

58 ksi~g meldunkowych znajduj~cych si~ w zasobach Urz~du Gminy Siubice" 

1. 	 ZAMA WIAJJ\CY 
Gmina Slubice 

ul. Plocka 32, 09-533 Slubice 

REGON: 000549513 

NIP: 774-321-06-26 

tel. 24 277 89 30, fax. 24 277 89 49 

e-mail: ugslubice@plocman.pl 


2. 	 OPIS PRZEDMIOTU ORAZ ZAKRES ZAMOWIENIA: 

Przedmiotem zamowieniajest naprawa i oprawa 58 ksiqg meldunkowych znajdujqcych siy 

w zasobach Urzydu Gminy Slubice wedlug zal~cznika Nr 1. 


1. 	 Usluga rna polegae miydzy innymi na : 
reparacji grzbietu i bloku ksiygi - zszycie ksiygi, naprawie oprawy; nowej oprawy (p16tno, mannurek itp.), 
podklejeniu porwanych kartek, demontazu bloku, usuniyciu starych napraw i podklejen 
(wykonanymi tasmami samoprzylepnymi lub papierem), naprawieniu zniszczen mechanicznych 
(przedarc, pykniye, ubytkow) z wykorzystaniem papierow i bibulek japonskich (bqdz masy 
papierowej), wykonanie oprawy, usuniycie elementow metalowych. 

2. 	 Stopien zuzycia ksiqg ocenia siy szacunkowo od 50 % do 70 %. 

3. 	 Naprawa rna bye dokonana zgodnie z zasadami konserwacji ksi",g dawnych. 

4. 	 Wykonawcajest zobowiqzany do uzywania odpowiednich materialow konserwatorskich, 

w tym w szczegolnosci papieru bezkwasowego i kleju bezkwasowego. 

5. 	 Po dokonaniu renowacji Wykonawca-konserwator powinien dostarczyc wraz z ksiygami 
protokol wykonanych prac konserwatorsko-renowacyjnych 

3. 	 TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA: w okresie od podpisania umowy do dnia 
30.04.2022 r. 

4. W ARUNKI UDZIAL U W POSTF;POWANIU: 

o wykonanie przedmiotu zamowienia mogq ubiegac siy wykonawcy, ktorzy 

a) zlozq oferty zgodnq z zakresem zamowienia oraz terminem jej wykonania na formularzu 

ofertowym stanowiqcym Zal",cznik NR 2 do niniejszego zapytania ofertowego, 

b) 	 posiadajq uprawnienie do wykonania okreslonej dzialalnosci oraz wiedzy i doswiadczenie 


w tego typu uslugach, dysponujq potencjalem technicznym i osobami zdolnymi 


do profesjonalnego wykonania przedmiotu zamowienia. 


Wykonawca zobowiqzany jest do wykazania w formie oswiadczenia, ze w okresie 3 lat przed 
uplywem terminu skladania ofert, wykonal co najmniej 3 zamowienia, ktorych przedmiotem byly 

uslugi zamowienia naprawy i oprawy ksiqg dawnych. Zamawiaj",cy nie dopuszcza korzystania 

przez Wykonawcy z doswiadczenia innych podmiotow. 

Zamawiaj",cy nie dopuszcza skladania ofert czysciowych i wariantowych. 

Zlozenie oferty przez Wykonawcy jest rownoznaczne z poswiadczeniem spelnienia wszystkich 
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wymogow. Na zqdanie Zamawiajqcego ykonawca zobowiqzany jest do przedstawienia• 
dokumentow poswiadczajqcych, iz spelnia n wszelkie warunki uprawniajqce go do udzialu w 

niniejszym postypowaniu. 

Z mozliwosci skladania ofert wyklucza siy: 


a) Wykonawcow, ktorzy nie spelni q przedstawionych kryteriow, 


b) 	Wykonawcow, ktorzy wyrzqdzili zkody, nie wykonujqc zamowienia lub wykonujqc je 

nienalezycie, jezeli szkoda ta zostala stwierdzona orzeczeniem sqdu, ktore 

uprawomocnilo siy w okresie 3 lat przed wszczyciem postypowania, 

c) Wykonawcy, w stosunku do ktory{ h otwarto likwidacjy lub ktorych upadlosc ogloszono, 

d) Wykonawcow, ktorzy zalegajq z uiszczeniem podatkow, oplat lub skladek na 

ubezpieczenie spoleczne lub zdro otne, 

e) Osoby fizyczne, ktore prawomoc ie skazano za przestypstwo popelnione w zwi'lZku z 

postypowaniem 0 udzielenie z owienia, przestypstwo przeciwko prawom osob 

wykonujqcych pracy zarobkowq, przestypstwo przeciwko srodowisku, przestypstwo 

przekupstwa, przestypstwo przeci ko obrotowi gospodarczemu lub inne przestypstwo 

popelnione w celu osiqgniycia kor ysci majqtkowych, a takze za przestypstwo skarbowe. 

5. W ARUNKI ZLOZENIA OFERTY: 

Oferty nalezy zloZyc na zalqczonym formr larzu ofertowym stanowiqcym zalqcznik nr 2 do 

niniejszego zapytania ofertowego. 


W ofercie nalezy podac ceny ofertowq nettl i brutto w zlotych polskich (uwzglydniajqc nalezny 

podatek VAT). 


Cena brutto moze bye tylko jedna i winna do yczyc calosci zamowienia po wykonaniu wszystkich 


czynnosci bydqcych przedmiotem zamowienra. 

Proponowana cenna brutto winna obejmow c wszystkie koszty, jakie poniesie wykonawca przy 

kompleksowej realizacji zamowienia. 


6. MIEJSCE I TERMIN SKLADANIA FERT: 

Oferty z kompletem dokumentow, naleZy ozyc w zamkniytej kopercie, uniemozliwiajqcej jej 

przypadkowe otwarcie, opatrzonej napisem godnie z zawartosciq: 


Oferta na "Naprawf i opraw~ 58 ksiqg mel unkowych znajdujqcych si~ w zasobach Urz~du Gminy 


Slubice" Nie otwierac przed dniem 11.03.2022r przed 10.30. 


Urzqd Gminy Slubice, 


ul. Plocka 32, 

09-533 Slubice, 


w sekretariacie - pokoj Nr 15, 


oraz zawierajqcej nazwy i siedziby Wyk nawcy 


W przypadku nieprawidlowego zaadresowa ia Zamawiajqcy nie ponosi odpowiedzialnosci 
za zle skierowanie przesylki. 

Oferty naleZy zlozyc w siedzibie Zama I iajqcego w nieprzekraczalnym terminie do dnia 
11.03.2022 r. do godziny 10:00. Dla ofert przeslanych pocztq lub przesylkq kurierskq liczy siy data 
i godzina ich dostarczenia do siedziby ZamaJviajqcego. Oferty zlozonq po terminie skladania ofert, 



zwraca sit( bez otwierania. Zamawiaj'lcy moze przedluZyc term in skladania ofert. 0 przedluzeniu 
terminu skladania ofert Zamawiaj'lcy niezwlocznie zawiadamia wszystkich Wykonawcow, ktorym 

przeslano zapytanie ofertowe. Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwi'lzane z przygotowaniem i 

zlozeniem oferty. Wykonawca jest zwi'lzany ofert'l przez okres 30 dni . Bieg terminu zwi<lzania 

ofert<l rozpoczyna sit( wraz z uplywem terminu skladania ofert. 

7. 	 TERMIN OTWARCIA OFERT: 11.03.2022r. godz.10.30 

8. 	 OSOBY PO STRONIE ZAMAWIAJl\CEGO UPRAWNIONE DO 
POROZUMIEWANIA SO; Z WYKONA WCAMI 

Pani Kinga Maslanka, tel. 24277 8939, e-mail: kingam@slubice.org.pl 

Wykonawca moze zwrocic sit( telefonicznie do Zamawiaj<lcego 0 wyjasnienie warunkow 

udzielenia zamowienia w godzinach pracy urzt(du tj.: od godz. 7.30 do 15.30 od poniedzialku 

do pi<ltku, w czwartki od godz. 9.00 do 17.00. 

9. 	 KRYTERIA OCENY OFERT: 

Kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej bt(dzie cena ryczaltowa brutto - 100%. 

Liczba przyznanych punktow dla poszczegolnych ofert bt(dzie obliczona zgodnie z ponizszym 

wzorem: 


Najnizsza zaoferowana cena brutto 


C= ------------------------------------------- x 100 pkt 

Cena brutto badanej oferty 


POSTANOWIENIA UMOWY: 

a) Zamawiaj<lcy nie wymaga wniesienia zabezpieczenia naleZytego wykonania umowy. 
b) Zamawiaj<lcy podpisze umowt( z wybranym Wykonawc<j.lWykonawcami w terminie me 

pMniejszym niz 7 dni od daty wylonienia Wykonawcy (zal<lcznik 3). 

c) Przedmiot umowy wykonany zostanie zgodnie z obowi<lzuj<lcymi przepisami prawa oraz 
postanowieniami umowy. 

Wykaz zahlcznik6w: 
Zal<lcznik nr 1 - Wykaz ksi<lg 
Za1<lcznik nr 2 - F ormularz ofertowy 
Zal<lcznik nr 3 - Umowa 

Zal<lcznik nr 4 - Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych 
Zal<lcznik nr 5 - Oswiadczenie 

Za1<lcznik nr 6 - Protok61 zdawczo-odbiorczy 

Zal<lcznik nr 7 - Informacje 0 przetwarzaniu danych osobowych w Urzt(dzie Gminy Slubice 

http:godz.10.30

