ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
NA SUKCESYWNE DOSTAWY ODZIEŻY ROBOCZEJ I ŚRODKÓW CZYSTOŚCI DLA MIEJSKIEGO
ZAKŁADU KOMUNIKACJI SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W SŁUPSKU
zgodnie z załączoną listą – PRZETRAG ODZIEŻ ROBOCZA 2022.xlsx
MZK Słupsk Sp. z o.o. z siedzibą w Słupsku zaprasza do składania ofert na sukcesywne dostawy
odzieży roboczej i środków czystości dla Miejskiego Zakładu Komunikacji sp. z o.o. z siedzibą
w Słupsku.

I. ZASADY WYBORU DOSTAWCÓW
1. Oferty zbiorcze należy przygotować w oparciu o listę nr PRZETRAG ODZIEŻ ROBOCZĄ 2022.xlsx
zamieszczoną na stronie internetowej Zamawiającego w postaci pliku w formacie Excel,
zawierającą wykaz zamawianej odzieży roboczej i środków czystości.
2. Ofertę należy przesłać w formie elektronicznej w terminie do 12 lipca 2022 r. do godz. 12:00
na adres mzk@mzk.slupsk.pl.
3. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych tzn. dotyczących nie
wszystkich pozycji z listy.
4. Zaoferowane ceny muszą uwzględniać koszt dostawy do Zamawiającego. Ceny podawane są
w polskich złotych w kwotach netto za podaną jednostkę miary z dokładnością do dwóch
miejsc po przecinku.
5. Każdy Wykonawca może złożyć jedną ofertę zbiorczą.
6. Postępowanie jest dwustopniowe. W pierwszym etapie Wykonawcy składają oferty cenowe.
W drugim etapie dokonują prezentacji asortymentu. Prezentacja odbędzie się do 15 lipca
2022 r. w bazie Zmawiającego w Kobylnicy przy ul. Transportowej 36, 76-251 Kobylnica.
Zamawiający dokona wyboru po prezentacji produktów oferowanych przez Wykonawcę.
7. Maksymalny czas wymagany dla dostaw wynosi trzy dni robocze. Czas dostawy liczy się od
zamówienia na dany produkt złożonego drogą elektroniczną lub telefonicznie, do chwili
dostawy do magazynu Zamawiającego.
8. Wybrane pozycje ofert zbiorczych, w okresie ich obowiązywania tzn. do 31 lipca 2024 r.
stanowić będą bazę asortymentowo-cenową do realizacji sukcesywnych zakupów.
Wykonawcy są związani zaproponowanymi przez siebie cenami.
Zamawiający raz w roku kalendarzowym dopuszcza negocjację cen zaproponowanych przez
Wykonawcę w ofercie do wysokości średniorocznego wskaźnika wzrostu cen i towarów
konsumpcyjnych ogółem za rok poprzedni publikowanego przez Prezesa GUS.
W takim wypadku Wykonawca winien wystąpić z wnioskiem do Zamawiającego i zaproponować
nowe ceny oferowanych artykułów. Zamawiający dokona weryfikacji cen zaproponowanych
przez Wykonawcę u Wykonawców, którzy zajęli odpowiednio miejsca drugie i trzecie.
Ceny ustalone przez Zamawiającego w wyniku powyższej weryfikacji będą podstawą do
ustalenia nowej kolejności zamawiania.
9. Ilość artykułów zamawianych w oparciu o przyjęte oferty zależeć będzie od rzeczywistych,
bieżących potrzeb Zamawiającego. Podane w tabelach ilości mają charakter informacyjny.
10.

Składając ofertę Wykonawca akceptuje warunki niniejszego postępowania.

II. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OFEROWANYCH PRODUKTÓW
Oferowana odzież i środki czystości muszą być fabrycznie nowe, posiadać oznaczenie producenta
i odpowiadać normom. Środki czystości powinny odpowiadać atestom i posiadać karty
charakterystyki.

III. ZAMÓWIENIA I DOSTAWY
1. Zamawiający będzie składał zamówienia na wskazany przez Wykonawcę w ofercie adres
e-mail lub wskazany nr telefonu.
2. Wykonawca będzie realizował zamówienia własnym transportem do bazy Zamawiającego
znajdującej się Kobylnicy przy ul. Transportowej 36, 76-251 Kobylnica, w terminie 3 dni
roboczych. Dostawy Wykonawca powinien realizować w godzinach 7-15.

IV.REKLAMACJE
1. W razie stwierdzenia wad jakościowych i ilościowych odzieży roboczej i środków
czystości, Zamawiający sporządza protokół niezgodności dostawy (PND, stanowiący
Załącznik nr do Umowy).
2. W razie stwierdzenia wad jakościowych, Zamawiający zgłasza Wykonawcy mailem na
adres wskazany przez Wykonawcę roszczenie reklamacyjne w ciągu 3 dni roboczych od
daty wykrycia wady.
3. Wykonawca rozpatruje reklamacje jakościowe w ciągu 5 dni roboczych licząc od daty
zgłoszenia Wykonawcy roszczenia reklamacyjnego.
4. Uznane reklamacje będą rekompensowane przez Wykonawcę w formie dostarczenia
asortymentu wolnego od wad, w terminie 2 dni roboczych, liczonym od dnia uznania
reklamacji.
5. Reklamacje ilościowe Zamawiający będzie zgłaszał Wykonawcy telefonicznie
i potwierdzał drogą elektroniczną, a Wykonawca zobowiązany jest do ich rozpatrzenia
w terminie 2 dni roboczych od daty zgłoszenia.
6. W przypadkach stwierdzenia usterek lub wad oraz jakichkolwiek innych uszkodzeń,
powstałych z winy Wykonawcy, koszty reklamacji ponosi Wykonawca.

V. TERMIN PŁATNOŚCI
Wynosi 14 dni od dnia dostarczenia faktury. Płatność dokonywana przelewem na konto podane
na fakturze.

VI. WYKLUCZENIE WYKONAWCY PO WYBORZE OFERTY
W przypadku niedostarczenia zamówionego towaru, Zamawiający po upływie 1 tygodnia od
wymaganego terminu dostawy może odrzucić ofertę w danej pozycji na okres obowiązywania
bazy asortymentowo cenowej. W przypadku dwukrotnej próby dostarczenia przez Wykonawcę
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towarów niezgodnych z zamówieniem, Zamawiający ma prawo zawiesić współpracę z Wykonawcą
na czas obowiązywania danej bazy ofert.
W przypadku wykluczenia wybranego wcześniej Wykonawcy, Zamawiający wybiera ofertę
kolejną lub dokonuje zakupu na zasadach przewidzianych przez Zamawiającego dla zakupów
interwencyjnych.

VII. KRYTERIA WYBORU OFERT
Zamawiający wybiera poszczególne najkorzystniejsze pozycje oferty zbiorczej na podstawie
kryterium jakościowego i kryterium cenowego na podstawie prezentacji asortymentu
u Zamawiającego oraz cen określonych przez Wykonawców.

Jeżeli na etapie realizacji zamówienia, Wykonawca, który złożył ofertę najkorzystniejszą nie jest
w stanie wypełnić wymagań deklarowanych w ofercie, Zamawiający dokonuje zakupu
u Wykonawcy, który złożył drugą w kolejności najkorzystniejszą ofertę.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia niniejszego postępowania w całości, zmiany lub
odwołania jego warunków w każdej chwili bez podania przyczyn, jak również jego zamknięcia bez
wybrania którejkolwiek z ofert, a także prawo prowadzenia dodatkowych negocjacji ze wszystkimi
lub wybranymi oferentami.

IX. LISTA ZAŁĄCZNIKÓW
1.

Opis przedmiotu zamówienia

2.

Klauzula RODO

3.

Formularz ofertowy

3

