Poznań, 09 sierpień 2021 r.

Zapytanie ofertowe
dot. udzielenia zamówienia na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień
publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019, ze zm.)
I. Zamawiający
Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
al. Niepodległości 16/18, 61-713 Poznań
www.poznan.uw.gov.pl
NIP: 778 10 12 911, REGON: 000515331
II. Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest:
1. Transport i montaż zestawu dwóch kontenerów dedykowanych do prowadzenia
szczepień na terenie województwa wielkopolskiego,
2. Wykonanie przedmiotu zamówienia obejmuje demontaż kontenerów, ich transport
i ponowny montaż we wskazanych miejscach na terenie województwa
wielkopolskiego według odrębnego harmonogramu.
3. Zakres prac montażu/demontażu w lokalizacji obejmuje:
 w zakresie demontażu - rozłączenie okablowania i instalacji wewnętrznych,
urządzeń elektrycznych trójfazowych i połączeń łączących kontenery,
 w zakresie montażu – połączenie okablowania i instalacji wewnętrznych,
urządzeń elektrycznych trójfazowych i połączeń łączących kontenery,
 w zakresie transportu – umocowanie kontenerów z uwzględnieniem
wystających elementów klimatyzacji, przewiezienie do wskazanej lokalizacji,
bezpieczne zdjęcie z pojazdu transportującego.
III. Formalne wymagania
1. Wykonawca zobowiązany jest do:
a) współpracy z Zamawiającym, w zakresie wskazania miejsc montażu i
terminów montażu i demontażu,
b) współpracy ze wskazanymi przez Zamawiającego pracownikami jednostek
samorządu terytorialnego – gdy kontenery będą umieszczane na terenie
należącym do JST,
c) współpraca ze wskazanymi jednostkami Policji wyznaczonymi do zapewnienia
ochrony kontenerów.
2. Zamawiający dopuszcza zatrudnienie podwykonawców do realizacji przedmiotu
zamówienia. Wykonawca na etapie składania oferty musi poinformować o tym fakcie
Zamawiającego. Konieczna jest zgoda Zamawiającego.

IV. Opis kryteriów wyboru wykonawcy
Kryterium wyboru ofert jest cena:
a) Cena transportu zestawu kontenerów– cena brutto za jeden kilometr transportu,
b) Cena montażu/demontażu zestawu kontenerów – cena brutto jednostkowa,
V. Warunki realizacji zamówienia
Zamawiający ze względu na charakter zadania będzie wskazywał lokalizacje montażu,
demontażu i transportu z co najmniej trzy dniowym uprzedzeniem (hemogram podlega
dynamicznym zmianom).
Okres realizacji zadania od 15 sierpnia do 30.10.2021 r.
Dopuszcza się cząstkowe składanie ofert tj. tylko na transport lub tylko na montaż
kontenerów.
VI. Termin składania odpowiedzi na zapytanie ofertowe
Termin składania ofert do 13.08.2021 r.
VII. Sposób komunikacji
Korespondencję proszę kierować na adres Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania
Kryzysowego zk@poznan.uw.gov.pl. Informacje szczegółowe można uzyskać pod telefonem
61 854 99 72 – sekretariat Wydziału.
UWAGA!
Niniejsze zapytanie ofertowe jest prowadzone w celu rozeznania dostępności i ceny przedmiotu zamówienia, w
żadnym wypadku nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do jego zakupu. Wykonawcy z tego tytułu nie
przysługują żadne roszczenia względem Zamawiającego.
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