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Kraków, dnia 27 .04.2017 r.

Instytut Rozwoju Miast, 30-015 Kraków, ul. Cieszyńska 2

ZAPRAsZA
do złożenia proporycji cenowej na zadania pn.:

,,Realżacja wiaty rowerowej, śmietnikowej oraz stojaków rowerowych na terenie
działki prry ul. Ciesryńskiej 2 w Krakowie"

( na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych)

l. Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej:
1,1 należy przesłać elektronicznie zeskanowane podpisane dokumenty na adres e-mail
marketine@irm.kIakow,pl
1.2 ceny w niej podane mają być wyrażonę cyfrowo i słownie,
1.3 ma być napisana w języku polskim, czytelnąi trwałą techniką
1.4 propozycja może obejmować wariantowo dostawy wlaz zmontńęm
a/ całość zamówienia lub
b/ wszystkie elementy za wyjątkiem wiaty śmietnikowej lub
ci samą wiatę śmietnikową
W przypadku rozwięń opcjonalnych propozycja musi wskazywaó, które rozwiązanie
zleceniobiorca proponuj e.

2. Opis przedmiotu zamówienia:
a/ wiata rowerowa:
Wymiary: 220 cm (szer.) x 650 cm (dł.) x 210 cm (wys. w najwyższym miejscu), wykonana z
kształtowników stalowych o przekoju nie większym niż 10 cm x 10 cm, rozstaw sfupków
powinien umożliwiać swobodne wprowadzenie rowerów pod zadaszenie, forma wiaty
ońogonalna, bez lżycia obłych elementów, Słupki ze stali cyŃowanej i malowanej
proszkowo na kolor biĄ RAL9003. Sposób zwięania z gruntem poprzez zabetonowanie
części słupów nośnych w gruncie. Wypełnienie dachu poliwęglanem komorowym.
Wypełnienia ścianek bocznych nie przewiduje się;

b/ napis na wiacie:
wypalenie napisu ,,INSTYTUT ROZWOJU MIAST" w czole wiaty lub też wycięcie
laserowe, projekt napisu (rozmieszczenie i czcioŃa) zostanie dostarczony w formie .dwg lub
,pdf wybranemu oferentowi.

ci wiata śmietnikowa:
Wl,rniary: zapewniające możliwośó umiejscowienia 3 pojemników na śmieci o pojemności
ż4OL,lub 1 pojemnika o pojemności 1100 L; tj. co najmniej , wys. min. 150 cm, max. 180 cm
(+ ewentualnie spadek dachu), głębokośó min. 100 cm, max.120 cm, długośó min. 180 cm,
max,210 cm;
Słupki ze stali cyŃowanej i malowanej proszkowo na kolor biały RAL9003 lub w kolorze
szarym albo czarnym. Daszek z poliwęglanu komorowego lub blachy falistej. Wypełnienie
ścian - siatka druciana w kolorze słupków konstrukcyjnych. Sposób związania z gruntem -
zabetonowanie części słupów nośnych w grunci e;

d/ stojaki rowerowe:

'..,\^



12 stojaków typu,,U", wykonane z ksźałtowników stalowych, o prostokątnej formie. Sposób
zwięania z gnrntem poprzez zabetonowanie części słupów nośnych w gruncie. 8 stojaków
malowanych proszkowo na kolor RAL9003, 4 stojaki w kolorze zbliżonym do koloru wiaty
śmietnikowej - tj. albo równieżbiałym RAL9003 albo szarym lub czamym,

e/ dowóz zamówionych elementów na teren dzińki przy d' Cieszyńskiej 2 w Krakowie

f/ montż wszystkich elementów na terenie działki

3. Wymagany termin realizacji umowy: 27.05.2017 r.,5,06,2017 r. (ostateczny dokładny
termin do ustalenia ze Zleceniodawcą)

4.Przy wyborze propozycji do realżacji zamawiający będzie się kierował kryterium:
Cena - 100%. Warunkiem koniecznym jest dostarczeńe dla każdego zamawianego elementu
certyfikatu na materiał a także karty gwarancyjnej. RysuŃi techniczne wiat muszą byó
podpisane przez osobę posiadaj ącą uprawnienia konstrukcyjno - budowlane.

5. Propozycja ma zawierać następujące dokumenty:
1/ formularz propozycji wg załączonego wzoru,
2/ rysunki techniczne wszystkich zamawianych elementów: wiaty rowerowej, wiaty
śmietnikowej oraz stojaków rowerowych. Powinny one zawietać co najmniej: rzut konstrukcji
(wrysowanie stojaków rowerowych opcjonalne, ponieważ musi ono zostaó skorygowane na
miejscu w związku z usl.tuowaniem studzienki rewizyjnej na terenie przęznaczonym na
monta]ż wiaty), rzut dachu (w przypadku wiat), przekój/ widok boczny, widok przodu lub
tyłu (w przypadku wiat); dla każdego elementu należy ,lkazać sposób związania z gruntem.

3i rysunek frontu wiaty rowerowej uwzględniać musi wycięty/wypalony w czole wiaty napis.
W przypadku wycięcia, również komentarz doĘczący sposobu zamontowania części liter,
które po wycięciu nie będązespolone z czołem wiaty (ak np. litera,,O").
4/ proponowany wzór umorł1,

6. Opis sposobu obliczenia ceny w składanej proporycji cenowej:
W cenę propozycji należy wltczyć:
a) warlośó usługi określonąw oparciu o przedmiot zamówienia,
b) obowiązujący podatek od towarów i usług VAT.
Cena podarra przez wykonawcę za dostawę i śświadczoną usługę jest obońązlljąca ptzez
okres wazności umowy i nie będzie podle gńa waloryzacji w okresie jej trwania. Zatxnwiający
wybierze propozycję odpowiadającą wszystkim postawionym przez niego wymogom i o
najniższej cenie.

7. Miejsce i termin złożenia proporycji cenowej:
Propozycję cenową należy w terminie do dnia 15 maja 2017 r., do godz. 15:00 :

- przesłaó elektronicznie zeskanowane podpisane dokumenty na adres e-mail
marketing@irm.krakow.pl

Zleceniodawca może wprowadzió zmiany lub wycofaó złożoną przez siebie propozycję w
terminie do 27.05.ż017 r. . W razie jakichkolwiek zmian zleceniobiorca ma prawo odstąpić od
umowy.



8. OsŃą upyw]i9ną do kontaktów ze zleceniobiorcami jest:
- yc: inż, arch. Władysława Kijewska - Kraków ul. Ciesziiska 2, pok. nr 23 (II piętro), tel.
12 634 29 53 wew. 23 lub 500 243 616

9_._Informacje dotyczące zawierania umowy:
W terminie do 7 dni od daty powiadomienia o wyborze propozycji cenowej wybrany
wykonawca ma podpisaó umowę. umowa musi zawierać wszyśtkń uwaruŃowania ńzoneipropozycji cenowej.

10, Istotne dla zamawiającego postanowienia, które zo§taną prze,z niego wprowadzone
do treści umołvy:
W ramach świadczonych usług Wykonawca zobowiązuje się w szczególności aby:

a) przed przyjazdem zapoznać się z fotografiami tórenu, w szczególności zwróció uwagę
na morfologię terenu oraz istniejące studzieŃi rewiz}jne

b) skontaktowaó się z zamavłiającym w celu ustalenia warunków montażu elementów nadzińcę i poinformowania zamawiającego, czy konieczne są jakiekolwiek prace
. przygotowawcze, jak np. niwelacja terenu (lub inne) ptzed przyjazóem wykonawóyc) podczas montażu elementów na terenie działki skontaktowaó się ze zleceniodawcą w

celu 
_ 
usta]enia precyzyjnej lokalizacji wszystkich elementów, w tym szczegJlnie

stojaków rowerowych będących w bezpośredniej bliskości studzińk rewizy]nych
(konieczne jest zachowanie dostępu do studzienekj

d) uzgodnić ze zleceniodawcą sposób wykonania napisu w czole wiaty rowerowej
(uzgodnienie rozwiązania zagadnień przedstawionycń w pkt 5 pod pkt 3/i

Dr Wojciech Jarczewski
Kierownik Instytutu

W załączeniu:
l . Wzór druku dla ,,propozycji cenowe.i''

'.04.2ń:Ił!
w dniu) ;



(pieczątka wykonawcy, nazwa, adres)
tel. ........................... fax

(miej scowość, data)

e-mail
u1.

PROPOZYCJA CENOWA
Odpowiadając na zaproszenie do złożenia propozycji ceno\ ej na zadanie pn.:

(na podstawie art. 4 pkt B ustawy Prawo ząmówień publicznych)

, 1. Oferuję wykonanie dostawy i usługi będącej przedmiotem zamówienia, zgodnie z
wymogami opisu przedmiotu zamówienia, za cenę w wysokości:
netto: ,......,..,........... zł (słownie: ..........,.,..,..)
podatek VAT ....,..,.,..% tj. ........................zł (słownie:...... .......,.....,...........)

brutto: ...,................. zł (słownie:...........................,.........................)

2. Wymagany termin realizacji umowy: 26.05.2017 r. - 2.06.2017 r.

3. Oświadczam, żę zawarte w,,zaproszeniu do złożenia propozycji cenowej " waruŃi umowy
akceptuję i zobowiązuję się w przypadku przyjęcia mojej propozycji do zawarcia umowy na
ww. waruŃach.

4. Załącznikami do propozycji są dokumenty i załączniki wymienione w ust. 5 zaproszenia.

(podpis i pieczątka wykonawcy)


