Łowicz, dn. 03.04.2018 r.
……………….
Zamawiający Pieczęć
…………………………
Nazwa i adres wykonawcy (NIP,
REGON, KRS/wpis do CEIDG)
Znak sprawy: BKO.271.1.13.2018.GT2

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:
I Opis przedmiotu:
Prowadzenie w okresie od 1 maja do 14 października 2018 r. Punktu Informacji Turystycznej zwanego
dalej PIT zlokalizowanego w Łowiczu na Placu Stary Rynek z przeznaczeniem na działalność
sprzedaży pamiątek łowickich, wydawnictw oraz przekazywaniem zainteresowanym informacji m.in.
o bieżących wydarzeniach kulturalno-sportowych, zabytkach i możliwościach ich zwiedzania.
PIT prowadzony będzie w godzinach:
- poniedziałek – piątek co najmniej od 10.00 do 17.00;
- sobota – niedziela od 10.00 do 18.00.
PIT wyposażony będzie w stolik, krzesła, biurko, regały ekspozycyjne.
Czynsz dzierżawy minimum 500,00 zł brutto/miesiąc.
II Warunki udziału w postępowaniu
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22
ust 1, 1a oraz 1b ustawy Pzp-posiadają kompetencje do prowadzenia działalności gospodarczej
oraz posiadają zdolność techniczną lub zawodową do prawidłowego wykonania zlecenia.
Ponadto Wykonawca powinien posiadać odpowiednią (udokumentowaną) wiedzę z zakresu turystyki
regionu łowickiego.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie mają zaległości finansowych
względem Gminy Miasto Łowicz – wypełnienie i przesłanie odpowiedniego oświadczenia – załącznik
3a lub 3b.
III Dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu
- podpisane oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 Pzp
oraz braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp - Załącznik nr 2
- aktualny wypis/odpis ( wystawiony nie wcześniej, niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
ofert) z właściwego rejestru – KRS, CEIDG;
- nr konta bankowego;
- dane osoby do kontaktu.
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie dokumentów
i oświadczeń złożonych przez Wykonawcę stanowiących załączniki oferty.
Ocena będzie dokonana metodą: spełnia- nie spełnia.

IV Zmiany postanowień umowy
Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany postanowień umowy na skutek
przeprowadzenia niniejszego postępowania w stosunku do treści oferty, złożonej przez Wykonawcę
na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku:
1. Zaistnienia istotnych okoliczności, których Zamawiający nie mógł przewidzieć w dacie dokonania
wyboru najkorzystniejszej oferty, w szczególności w przypadku:
1.1. Istotnych zmian na rynku usług objętych niniejszym postepowaniem.
V Miejsce i termin składania i otwarcia ofert
Ofertę prosimy dostarczyć:
- osobiście lub pocztą na adres: Urząd Miejski w Łowiczu – Biuro ds. Kultury, Sportu, Turystyki
i Organizacji Pozarządowych, 99-400 Łowicz, Pl. Stary Rynek 3, do godz. 12:00 w dniu 10.04.2018 r.
Oferty zostaną otwarte w Biurze ds. Kultury, Sportu, Turystyki i Organizacji Pozarządowych, 99-400
Łowicz, Pl. Stary Rynek 3, w dniu 10.04.2018 r. o godz. 12:15.
VI Kryteria oceny ofert
100% - cena

VII Osoba do kontaktu
Grzegorz Turski
Tel. (46) 830-91-59
e-mail: grzegorz.turski@um.lowicz.pl

Sporządził:

Zatwierdzam:

………………………………

………………………..

Data i podpis pracownika zamawiającego
odpowiedzialnego za przeprowadzenie
postępowania o udzielenie zamówienia.

data i podpis Kierownika Biura ds.
Kultury, Sportu, Turystyki i Organizacji
Pozarządowych

Załączniki:
Załącznik nr 1- wzór oferty
Załącznik nr 2 - oświadczenie Wykonawcy
Załącznik nr 3a – oświadczenie o niezaleganiu z płatnościami osoby fizyczne
Załącznik nr 3b – oświadczenie o niezaleganiu z płatnościami osoby prawne

