Nr sprawy: 9/UDDD/DCZP/2014

Wrocław, dnia 24.07.2014r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Na podstawie art. 4 pkt 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013r.,
poz.907 z późn. zm.), zgodnie z Regulaminem Zamówień Publicznych „DCZP” sp. z o.o. z dnia 9 czerwca
2010r. zwracam się z zapytaniem ofertowym o przedstawienie ceny na
Świadczenie usług dezynsekcji i deratyzacji w pomieszczeniach „Dolnośląskiego Centrum Zdrowia
Psychicznego” sp. z o.o. oraz terenie przyległym

I.

Zamawiający – „Dolnośląskie Centrum Zdrowia Psychicznego” sp. z o. o.,
50-226 Wrocław, ul. WybrzeŜe J. C - Korzeniowskiego 18,
NIP: 8951965126; REGON: 021184819; KRS: 0000348483;
tel. 71 77 66 200; 71 77 66 212; fax. 71 77 66 200 lub faks kom. 519-134-307
e-mail: sekretariat@dczp.wroclaw.pl
www.dczp.wroclaw.pl

II. Przedmiot zamówienia:
1.
Przedmiotem umowy jest kompleksowa obsługa i ochrona Zamawiającego przed szkodnikami w
zakresie dezynsekcji i deratyzacji, obejmująca wszystkie obiekty, budynki i budowle znajdujące
się pod adresem siedziby Zamawiającego wraz z ochroną, znajdującego się pod wyŜej
wskazanym adresem, terenu o powierzchni gruntu 28 175 m2 wraz z dostawą i montaŜem
urządzeń słuŜących ochronie przed gryzoniami i insektami.. tj. :
1) Zadanie nr 1:
a) opracowanie, wdroŜenie i prowadzenie programu zwalczania szkodników;
b) Dostawa, montaŜ 30 sztuk stacji deratyzacyjnych, 20 sztuk stacji dezynsekcyjnych i 10 sztuk
bloczków deratyzacyjnych do studzienek kanalizacyjnych;
c) sporządzenie planu i schematu pomieszczeń wykazujących lokalizację urządzeń do
monitorowania aktywności szkodników;
d) wprowadzenie harmonogramu czynności związanych z obsługą urządzeń do monitorowania
aktywności szkodników;
e) prowadzenie dziennika kontroli skuteczności związanej z profilaktyką, monitorowaniem oraz
zwalczaniem szkodników w okresie trwania umowy (karta przeglądu stacji deratyzacji);
f) opracowanie i bieŜące aktualizowanie listy stosowanych środków chemicznych;
g) utylizacja padliny na koszt Wykonawcy (martwe owady, gryzonie, ptaki itp.) zgodnie z
obowiązującymi przepisami.
2) Zadanie nr 2 - wykonanie raz na trzy miesiące monitoringu deratyzacyjnego i dezynsekcyjnego
przy uŜyciu stacji deratyzacyjnych wewnętrznych i stacji dezynsekcyjnych lepowych, na które
składa się wykonanie takich czynność jak: wymiana środka deratyzacyjnego i wymiana pułapek
lepowych, przy czym koszty zakupu środka deratyzacyjnego uŜytego do wymiany oraz pułapek
lepowych ujęte są w cenie;
3) Zadanie nr 3 - wykonywanie na wezwanie dodatkowych dezynsekcji i deratyzacji – 30 razy w
ciągu obowiązywania umowy. Ilość ta jest maksymalną ilością jaką Zamawiający moŜe zlecić
Wykonawcy w ciągu obowiązywania umowy.
2.
Zamawiający nie dopuszcza moŜliwości składania ofert częściowych.
III. Warunki rozliczenia:
1. Wynagrodzenie będzie płatne w okresie rozliczeniowym przelewem z konta Zamawiającego na
konto Wykonawcy. Okresem rozliczeniowym jest miesiąc kalendarzowy.
2. Zamawiający zapłaci za wykonane usługi na podstawie faktur wystawionych przez Wykonawcę.
3. Zapłata naleŜności za faktury będzie płatna przelewem w terminie 30 dni od daty otrzymania
przez Zamawiającego.

4. Podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktury za zrealizowanie przedmiotu zamówienia
będzie Protokół odbioru.
5. Dniem zapłaty będzie dzień obciąŜenia rachunku Zamawiającego.
IV. Zapytania o przedmiot zamówienia:
Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela:
Maria Dziedzic
Tel. 071 77 66 256 E-mail: mdziedzic@dczp.wroclaw.pl
V. Sposób przygotowania oferty:
Wykonawca powinien wypełnić i złoŜyć:
1. Załączony Formularz Oferty, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego,
2. Dokument stwierdzający status prawny Wykonawcy (odpis z właściwego rejestru lub
zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej) – kopia potwierdzona za
zgodność z oryginałem; pełnomocnictwo – osoby podpisującej ofertę - kopia potwierdzona za
zgodność z oryginałem,
3. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę minimum
30.000,00 zł.

VI. Miejsce i termin złoŜenia oferty:
Ofertę naleŜy złoŜyć do dnia 29.07.2014 roku do godz. 10:00 w siedzibie „Dolnośląskiego Centrum
Zdrowia Psychicznego” sp. z o. o., 50-226 Wrocław, ul. WybrzeŜe J. C - Korzeniowskiego 18, Budynek G,
III piętro, Sekretariat lub drogą e-mailową na adres email: sekretariat@dczp.wroclaw.pl , z dopiskiem:
„Oferta na świadczenie usług dezynsekcji i deratyzacji”.
VII.
Kryterium wyboru oferty:
100 pkt. - cena
VIII. Pozostałe informacje:
Ceny w formularzu ofertowym naleŜy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
O wyborze oferty Zamawiający powiadomi e-mailem wszystkich, którzy złoŜyli ofertę.
Informacja o terminie i miejscu podpisania Umowy zostanie przekazana telefonicznie Wykonawcy,
którego ofertę wybrano.
4. Umowa obowiązywać będzie od 17.08.2014r. do 16.08.2017r.

1.
2.
3.

Załączniki do zapytania ofertowego:
1. Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy
2. Załącznik nr 2 – Wzór Umowy

