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ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Wójt Gminy Siennica zaprasza do składania ofert na wykonanie zadania
pn.: "DOSTAWA ŻARÓWEK LED NA POTRZEBY MODERNIZACJI OŚWIETLENIA ULICZNEGO W
GMINIE SIENNICA".

Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa żarówek dookólnych LED o kącie padania
światła 360° w dwóch wartościach minimalnej mocy świetlnej: 20W (29 sztuk) oraz
30W (44 sztuki), na potrzeby modernizacji oświetlenia ulicznego na terenie gminy
Siennica.

Przedmiot zamówienia powinien spełniać poniższe parametry techniczne:
Minimalna moc świetlna: 20W; 30W
Mocowanie/gwint: E27

Rodzaj zasilania: prąd przemienny o wartość niskiego napięcia 1-fazowego SieCI
dystrybucyjnej OSO PGE Dystrybucja
Wydajność energetyczna: > 0,85

Wilgotność środowiska pracy: < 90%
Temperatura środowiska pracy: (AO°C) - (40°C)
Zabezpieczenie przeciw przepięciowe: TAK
Temperatura barwy światła [K]: 3 500 - 5 000 - Barwa biała naturalna

Współczynnik CRI: Ra >70

Minimalny okres żywotności żarówki: 25 OOOh
Maksymalna długość całkowita żarówki z gwintem: 190mm
Maksymalna średnica żarówki: 90mm
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Minimum posiadanych certyfikatów:
Minimalny okres gwarancji oraz rękojmi: 36 miesięcy od daty realizacji
zamówienia

W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do:

Dostarczenia wraz z przedmiotem zamówienia Certyfikatu zgodności wydanego
przez producenta żarówek potwierdzającego wypełnienie warunków technicznych
opisanych w powyższej specyfikacji.

Wystawienia dokumentu potwierdzającego okres objęcia przedmiotu zamówienia
qwarancją.



Termin i miejsce wykonania zlecenia:

Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia przedmiotu zamówienia do siedziby
Zamawiającego w terminie do 9 tygodni od dnia złożenia przez Zamawiającego
zamówienia.
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Kryteria oceny ofert:

1. Kryterium oceny ofert i znaczenie tych kryteriów:

Cena -100%
2. Najkorzystniejszą ofertą będzie oferta z najniższą łączną ceną brutto za dostawę

przedmiotu zamówienia, nie podlegająca odrzuceniu.

3. Zamawiający oceni i porówna tylko te oferty, które odpowiadają treści i
wymaganiom określonym w niniejszym zapytaniu ofertowym.

4. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

Termin i miejsce składania ofert:

Ofertę należy złożyć:

do dnia 25.05.2015 r. godz. 12.00 w Urzędzie Gminy Siennica,
ul. Kołbielska 1, 05-332 Siennica, pokój 6, sekretariat, w nieprzezroczystej, zaklejonej
kopercie. Koperta musi posiadać oznaczenie oferenta oraz dopisek: Oferta na
wykonanie zadania pn.: "DOSTAWA ŻARÓWEK LED NA POTRZEBY MODERNIZACJI
OŚWIETLENIA ULICZNEGO W GMINIE SIENNICA".

Oferta powinna zawierać:

1. Wypełniony Formularz ofertowy,

2. Certyfikat zgodności wydany przez producenta żarówek potwierdzający, ze
oferowany produkt spełnia warunki techniczne opisane w niniejszym zapytaniu
ofertowym.

Oferty niekompletne, nieczytelne, lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane.



Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego
IR.7031.3.2015

(pieczęć firmowa Wykonawcy) (miejscowość i data)

FORMULARZ OFERTY

"NA DOSTAWĘ ŻARÓWEK LED NA POTRZEBY MODERNIZACJI OŚWIETLENIA ULICZNEGO W
GMINIE SIENNICA "

(nazwa i adres wykonawcy)

nr tel. e-m a iI. .

REGON . NiP .

Oferujemy wykonanie zamówienia zgodnie z warunkami zawartymi w Zapytaniu
ofertowym:

i Warto~ć .br~tto I
, zamowlenla

(w zł)

I
i Wartość netto i

li zamówienia l'

(w zł)

Rodzaj prac wchodzących do
przedmiotu zamówienia

Podatek
VAT ..... %

(w zł)

IDostawa żarówek o mocy
minimalnej 20W w liczbie:

29 sztuk
Dostawa żarówek o mocy

minimalnej 30W w liczbie:

44 sztuk [I

I

~-----·---~I·-~----+-·_-----I ._~
Łączna cena oferty .. ~

1. Oferujemy realizację zamówienia w terminie do 9 tygodni od dnia złożenia przez
Zamawiającego zamówienia.

2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią niniejszego zapytania ofertowego i
nie wnosimy do niego zastrzeżeń oraz przyjmujemy zawarte w nim warunki.

3. Oświadczamy, że w cenie naszej oferty uwzględnione zostały wszystkie koszty
wykonania zamówienia.

podpis osoby upoważnionej


