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WSRK.271.10.0132.2017 

D2017.07.02038 

 

Kalisz,  dnia 31.07.2017r.                                        

 

Zapytanie ofertowe  

 

Miasto Kalisz zaprasza do złożenia oferty na „Wypożyczenie wraz z montażem i demontażem  

świątecznych iluminacji świetlnych na terenie miasta Kalisza”.   

 

1. Zamawiający: 

 

Miasto Kalisz, Główny Rynek 20, 62-800 Kalisz 

NIP: 618-001-59-33 

Regon:250855877 

 

2. Opis przedmiotu zamówienia: 

 

Przedmiot zamówienia, którego wartość nie przekracza równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt. 

8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 poz. 2164 z późn. zm.)  obejmuje: 

 

2.1. Wypożyczenie wraz z montażem i demontażem: 

1)  Elementów iluminacji tworzących formę kompozycji przestrzeni na Głównym Rynku obejmującą: 

- choinkę w formie dekoracji 3 D na trawniku przed budynkiem Ratusza (lokalizacja choinki 

może ulec zmianie) nie niższą niż 11 m, średnica dolna około 5m, 

- element przestrzenny w formie dekoracji 3 D o parametrach: wysokość około 4m, szerokość 

około 4,5 m, długość około 4,5 m, 

- 20 elementów dekoracyjnych latarniowych, przestrzennych na stalowe latarnie zlokalizowane 

wokół rynku o wysokości nie mniejszej niż 1,2 m;* 

2) 1 element iluminacji tworzący kompozycję przestrzenną w formie dekoracji 3 D na  Rondzie 

Ptolemeusza (skrzyżowanie Trasa Bursztynowa a ul. Częstochowska) o parametrach: wysokość nie 

więcej niż 4m, szerokość nie więcej niż 4m, długość nie więcej niż 4m (ze względów technicznych 

i ekonomicznych ostateczna decyzja o postawieniu dekoracji zostanie podjęta przed ostatecznym 

podpisaniem umowy); 

3) 1 element iluminacji tworzący kompozycję przestrzenną w formie dekoracji 3 D na  Rondzie 

Celtyckim (skrzyżowanie Trasa Bursztynowa a ul. Polna) o parametrach: wysokość nie więcej niż 

4m, szerokość nie więcej niż 4m, długość nie więcej niż 4m (ze względów technicznych 

i ekonomicznych ostateczna decyzja o postawieniu dekoracji zostanie podjęta przed ostatecznym 

podpisaniem umowy); 

4) 14 elementów iluminacji na lampy oświetleniowe (stalowe) zlokalizowane na ul. Śródmiejskiej      

o wysokości nie mniejszej niż 1,2 m; * 
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5) 4 elementów iluminacji na lampy oświetleniowe (stalowe) zlokalizowane na Moście Kamiennym 

o wysokości nie mniejszej niż 1,2 m; * 

6) 46 elementów iluminacji na lampy oświetleniowe (stalowe) zlokalizowane na  Al. Wolności           

o wysokości nie mniejszej niż 1,0 m. * 

przy zachowaniu warunku, o którym mowa w pkt 2.3 ppkt 4) - ZAPYTANIA OFERTOWEGO 

UWAGA: Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej w miejscu, gdzie będą instalowane 

wypożyczone elementy dekoracji świetlnej w celu zapoznania się ze stanem 

istniejącym oraz zdobycia informacji, które mogą być niezbędne do prawidłowej 

wyceny wartości usługi. Wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy związanych 

z błędnym skalkulowaniem cen lub pominięciem elementów niezbędnych do 

prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia. 

2.2. Wymagany termin realizacji zamówienia: zakończenie montażu dekoracji i włączenie do sieci 

oświetleniowej do dnia 4.12.2017r., okres  wypożyczenia od 4.12.2017r. do 3.02.2018r.; 

2.3. Rozwiązania i wymagania techniczne: 

1) Wymagane źródło światła w elementach: diody świecące LED; 

2) Do zasilania iluminacji należy zastosować system instalacyjny IP 68 firmy Wieland Electric  

Sp. z o.o., rodzaje wtyczek należy dostosować do istniejących gniazd (szczegóły uzgodnić 

z właścicielem sieci oświetleniowej – Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o. 

zarzad@ouid.pl); 

3) Moc montowanych iluminacji na jednej latarni nie może przekroczyć 150W. 

4) Waga montowanych iluminacji na jednej latarni nie może przekroczyć 10 kg. 

5) Montowane iluminacje muszą umożliwiać prowadzenie konserwacji latarni i opraw – nie mogą 

utrudniać dostępu do opraw lub wnęk słupowych. 

6) Iluminacje należy montować na latarniach za pomocą opasek zaciskowych.  

7) Pod wszystkie elementy metalowe (konstrukcje nośne, opaski stalowe) należy zastosować 

podkładki silikonowe. 

8) Realizacja zakresu zamówienia prowadzona będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

normami zasadami wiedzy technicznej oraz z należytą starannością w odniesieniu do ich 

wykonania, bezpieczeństwa, dobrej jakości i właściwej organizacji. 

9) Wykonawca dostarcza materiały pomocnicze jak: puszki, plastikowe opaski samozaciskowe, 

odcinki przewodów lub linki do mocowania ozdób, taśmę izolacyjną; 

10) Wykonawca wykona ewentualne dodatkowe przedłużenie istniejących przewodów oponowych 

w elementach iluminacyjnych; 

11) Wykonawca w trakcie funkcjonowania choinki w razie potrzeby poprawienia mocowania 

elementów wystroju z udziałem podnośnika wykona je w ramach zaproponowanej ceny 

ofertowej (awaria zasilania, uszkodzenia przez wiatr, dewastacje); 

12) Wykonawca zobowiązany jest zapewnić stałą obsługę serwisową. Każdą usterkę i awarię. 

Wykonawca ma obowiązek usunąć w ciągu 24 godzin od momentu ich zgłoszenia. W 

przypadku zagrożenia ludzi lub mienia Wykonawca ma obowiązek przystąpić niezwłocznie, 

jednak nie później niż w ciągu 2 godzin od telefonicznego zgłoszenie faktu przez 

przedstawicieli Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia bazy sprzętowo 

– materiałowej w takiej odległości od Kalisza, aby ww. warunki zostały przez Wykonawcę 

zapewnione. 
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13) Wykonawca winien wystąpić z wnioskiem do konserwatora infrastruktury oświetleniowej 

(Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o. o., ul. Wrocławska 71a, 62-800 Kalisz), 

o przygotowanie miejsca pracy, zachowując następujące zastrzeżenia: 

- Wykonawca prac eksploatacyjno–konserwacyjnych infrastruktury oświetleniowej musi 

otrzymać wniosek o przygotowanie miejsca pracy z  minimum 7 dniowym wyprzedzeniem 

na adres poczty elektronicznej serwis@eutro.pl, (przed demontażem iluminacji w roku 2018 

należy zwrócić się do Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o. na adres zarzad@ouid.pl  

o podanie aktualnego adresu mailowego konserwatora sieci oświetleniowej na rok 2018) 

- wnioskowany termin przygotowania miejsca pracy nie może być dniem wolnym od pracy, 

- wnioskowane godziny, pomiędzy którymi ma być przygotowane miejsce pracy, muszą mieścić 

się poza przyjętym czasem świecenia. 

W kierowanym wniosku należy podać także dodatkowe informacje wymagane przez 

obowiązującą w Spółce Instrukcję Organizacji Bezpiecznej Pracy, niezbędne do przygotowania 

polecenia, tj.: 

- kierujący zespołem (imię i nazwisko oraz numer  świadectwa kwalifikacyjnego), 

- ilość osób wchodząca w skład zespołu (zespół musi być zespołem kwalifikowanym), 

- określenie charakteru i miejsca wykonywanych prac, 

- wykaz rodzaju sprzętu mechanicznego jaki zostanie użyty do wykonania prac. 

Konserwator infrastruktury oświetleniowej zobowiązany jest w ciągu 3 dni potwierdzić 

wnioskodawcy termin przygotowania miejsca pracy lub poinformować o nie spełnieniu 

warunków określonych powyżej. 

14) Koszt zajęcia pasa drogowego oraz wszelkie formalności związane z uzyskaniem pozwolenia 

na zajęcie pasa drogowego odnośnie montażu i demontażu elementów świetlnych leżą 

po stronie Wykonawcy; 

15) Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą w przypadku naruszenia 

hermetyczności opraw oświetleniowych, uszkodzenia warstwy ochronnej słupów i opraw. 

16) Wykonawca z udziałem przedstawiciela Zamawiającego na co najmniej 1 dzień przed 

montażem ma obowiązek dokonać przeglądu wszystkich urządzeń i infrastruktury, na których 

będą montowane elementy iluminacji, celem potwierdzenia sprawności działania urządzeń 

i stanu infrastruktury. Wszelkie zauważone w trakcie montażu nieprawidłowości należy zgłosić 

Zamawiającemu, a w przypadku gdy tego nie zrobi, sam będzie ponosił za nie 

odpowiedzialność odszkodowawczą. 

2.4. Warunki gwarancji: przez okres wypożyczenia dekoracji. 
 

3. Sposób przygotowania oferty: 

1) Ofertę należy przygotować w języku polskim w formie pisemnej. 

2) Oferta powinna zawierać całkowity koszt usługi tj. wypożyczenia ozdób, ich montażu 

i demontażu, przyłączenia do zasilania, serwisowania w trakcie trwania umowy jak również 

ubezpieczenia całości. 

3) Oferenci mogą składać  maksymalnie po 2 wersje ofert z propozycją iluminacji. 

4) Oferenci powinni złożyć wraz z ofertą cenową karty produktowe proponowanych wzorów ze 

specyfikacją, techniczną, (wymiary, moc, ilość punktów świetlnych LED oraz fotografię 

i wizualizację dekoracji). 

 
 

mailto:serwis@eutro.pl
mailto:zarzad@ouid.pl
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4. Wymagane dokumenty i oświadczenia, które należy dołączyć do składanej oferty cenowej: 

- ofertę cenową należy złożyć na formularzu ofertowym, który stanowi załącznik do niniejszego 

zapytania, podpisaną przez osoby upoważnione; 

- oświadczenie, że Wykonawca ubiegający się o zamówienie spełnia warunki określone w art. 22 

ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r., poz. 

2164 z późn. zm.); 

- w celu potwierdzenia spełnienia bezpieczeństwa przez oferowane oświetlenie świąteczne, 

Zamawiający wymaga przedłożenia uwierzytelnionej kopii stosownego certyfikatu CE tj. 

zgodności wyrobu z zasadniczymi wymogami określonymi przepisami prawa. 
        

5. Miejsce i termin składania ofert: 

Pisemną ofertę w zamkniętej opieczętowanej kopercie zaadresowanej na Zamawiającego 

i oznaczonej: „Wypożyczenie wraz z montażem i demontażem,  świątecznych iluminacji 

świetlnych na terenie miasta Kalisza”  należy złożyć w Sekretariacie Wiceprezydenta Miasta 

Kalisza w pokoju nr 25 mieszczącym się na I piętrze budynku Urzędu Miejskiego w Kaliszu przy 

ul. Główny Rynek 20, nie później niż do dnia  do dnia 19 września 2017r. do godz. 1200. 
 

6. Zamawiający dokona porównania ofert na podstawie kryterium najniższej ceny ryczałtowej 

netto. 

 

7. O wyborze oferty Zamawiający poinformuje Wykonawców, którzy złożyli oferty. 

 

8. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać wyjaśnień dotyczących treści złożonych 

ofert. 

 

9. Pracownikiem uprawnionym do kontaktowania się z oferentami jest:  

Katarzyna Wypych – tel. +48 62 7654 408, Anna Grabowska – tel. +48 62 5049 766. 
 

10. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania w każdej chwili, 

bez podania przyczyn lub ograniczenia przedmiotu zamówienia. 
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Załączniki: 

 

1. Formularz oferty 

2. Oświadczenie Wykonawcy 

 

 
…………………………………. 
nazwa i siedziba oferenta 

 
 Urząd Miejski w Kaliszu 

 

Formularz oferty 

Na zadanie pn.: 
 

„Wypożyczenie wraz z montażem i demontażem,  świątecznych iluminacji świetlnych na terenie 

miasta Kalisza” 
 

 

 
 

1. Oferujemy /ę/ wykonanie przedmiotu zamówienia: I zadanie „Iluminacja Głównego Rynku”: za  

cenę ______________________________ zł. 

słownie złotych: _______________________________________________________ 

w tym podatek VAT: _______________ słownie _____________________________ 
 

2. Oferujemy /ę/ wykonanie przedmiotu zamówienia: II zadanie „Iluminacja ul. Śródmiejskiej 

i Mostu Kamiennego ”: za  cenę ______________________________ zł. 

słownie złotych: _______________________________________________________ 

w tym podatek VAT: _______________ słownie _____________________________ 
 

3. Oferujemy /ę/ wykonanie przedmiotu zamówienia: III zadanie „Iluminacja Alei Wolności”: za  

cenę ______________________________ zł. 

słownie złotych: _______________________________________________________ 

w tym podatek VAT: _______________ słownie _____________________________ 

 

4. Oferujemy /ę/ wykonanie przedmiotu zamówienia: IV zadanie „Iluminacja Rondo Ptolemeusza, 

Rondo Celtyckie”: za  cenę ______________________________ zł. 

słownie złotych: _______________________________________________________ 

w tym podatek VAT: _______________ słownie _____________________________ 
 

5. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z przedmiotem zamówienia, oraz zdobyliśmy konieczne 

informacje do przygotowania oferty.  

6. Oświadczamy, że posiadamy uprawnienia niezbędne do wykonania zamówienia.  

7. Załącznikami do niniejszej oferty są: 

 

(1)……………………..…………… 
 

(2)………………………………….. 
 

(3)………………………………….. 
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(4)………………………………….. 
 

 

 

 

 

 

Podpisano: 

dnia,…………………………….. …………………………… 
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 Załącznik do oferty 

………………………………………………. 

(pieczęć Wykonawcy) 

 

 

 

 …..……………..dnia………………………. 

 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE  WYKONAWCY 

 

 
Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 

z 2015r. poz. 2164 z późn. zm.), oświadczam, że reprezentowany przez mnie Wykonawca: 

 

 

1. Posiada uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności będącej przedmiotem 

zamówienia. 

2. Posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami 

zdolnymi do wykonania zamówienia. 

3. Znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 

4. Nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 

ustawy. 

 

 

 

 

 ……………………………………………… 
/podpis/y, pieczątki osoby / osób upoważnionych 

 


