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Piotrków Tryb. dn' 27 ,II.2013 r.

(pieczęć j ednostki Zamawiaj ącego
dla której realizowane jest zamówienie)

IMU.7031.2.4.2013

Zaproszenie do składania ofert
w postępowaniu o wartości nie przekraczającej równowartości kwoĘ 14.000 euro

nu ópi.t.ć nad miejscami pamięci narodowej znajdującymi się Piotrkowie Trybunalskim
i ich dekorację flagami

(r o dzaj zamówienia:4estavra/usługa/rebetabudo*łana)

1" Nazwa (firma), adres Zamawiającego oraznazwa i adres jednostki wnioskującej.

Miasto Piotrkow Tryb, PasaŻKarola Rudowskiego 10 :
Nazwa komórki or ganizacyjnej W y dziaŁlReferat : Referat Usług Komunalnych

z siedz\bą przy |lI. Szkolnej 28 w Piotrkowie Tryb.

2' opis przedmiotu zamówienia.
Przedmiotem niniejszego zamówienia ($1 wzoru umowy) jest :

2.I. Codzienna opieka nad znajdującymi się w granicach administracyjnych miasta

miejscami pamięci narodowej ltab\ice,pomniki/ w okręsie od 01.01.do 31.|2.20|4 r.,

w tym m. in.:
. Fomnik ,'Pamięci 20 partyzantow i zakładników tozsttze|anych ptzez hitlerowskiego

okupanta" /ul. Budki/,
. Pomnik,,RozstrzelanymprzęZhitlerowców w 1939-1945,, lul. Wolborska/,
. Pomnik Pamięci Pomordowanych Żydów /u1. Wolborska/,
' Pomnik',Bohaterom walk o ziemiępiotrkowskąw roku 1939 r, znajeźdŹcą

hitlerowskim'' / ul. Krakowskie Przedmieście/,
. Pomnik ,,Poległym za Polskę, Wolnośó i Lud 1939 _ 1944,, /u1. Wierzejska/'
. Pomnik poświęcony ofiarom Katynia l przy K|asztorze oo. Bernardynowl,
. Pomnik Czynulegionowego / A1. Piłsudskiego /,
. Pomnik Generała ,,Grota,' Roweckiego /Al. 3 Maja |2l,
. Pomnik - grób ,,NieznanemuZołnieruowi Cześc', lP|ac Kościuszki/,
' Pomnik Bohaterów Walk za Polskę i Lud / Al. 3 Maja/,
. Pomnik Zesł'aircomSybiru l AI. 3 Maja/,
. Pomnik M. Kopernika lprzedbudynkiem I Lo - Al. M. Kopernika/,
. Tablica PamiąLkowa znajÓ,fiąca na budynku przy ul. Sienkiewicza I)lIf,
. Tablica Pamiątkowaumięszczona na kamieniu /rondo ,,Żołnierzy Wyklętych''/,
. Pomnik upamiętniający pierwszy cmentarz zydowski w Piotrkowie Tryb.

wraz zterenem zielonym /u1. Woj ska Polskiego 4, uI. J erozolimska 29 l" -

f .2Dękoracja miejsc pamięci narodowej (wgzał.ącznika nr 1do umowy) poprzez

oflagowanie flagami masztowymi i szturmowkami, z okazji świąt panstwowych

i rccznic. Do zakresu prac ($2 wzoru umowy) zwlązanychzna\eŻfiym utrzymaniem

czystości i porządku miejsc pamięci narodowej należąm.in.:
- ui,,y^unie czystości i porządku na obiektach lw tym usuwanie uschniętych,

zniszczonych wiązanek kwi atów, wypalony ch znlczy ttp, l,
- usuwanie wyrastającej roślinności spod pły chodnikowych i asfaltu,
- pielęgnacja powierzchni trawiastych ( w tym koszęnie l'uprzątanie skoszonej trawy)
- usuwanie skutków wandalizmu typu np. graffrti,
. czyszczęnie' mycie i konserwacja pomników i tablic (środkami posiadającymi

odpowiednie atlsty, bezpiecznymi dla zdrowia i ochrony środowiska), w miarę

p otrzeb or az l\a kaŻde wezwanie Zamawrujące go,
-.*yko''y*anie na bieŻąco drobnych prac remontowych i konserwacyjnych,

np. pomalowanie ogroJzenia wokół obiektu, czyszczenie z mchu i innych zanieczyszczei



obelisków, pł;t' zinskrypcjami, podestów i schodów znajil4ących się w bezpośrednim
sąsiedztwie obiektów objętych umową itp'

- konsęrwacja oprzyrządowania masztów flagowych /rolek prowadzących, linek itp./

znajdujących się przy obiektach objętych dekoracją flagami'
- odśniezanie w miarę występujących potrzeb /w tym dojście od ul. Rakowskiej do pomnika

na cmentar zu Żołnierzy Armii Radzieckiej /.
Za|ęca się przygotowanie oferty poprzedzłć oględzinami obiektów objętych umową oraz

dokładną ana|izązakręsu prac celem prawidłowego obliczenia ceny wykonania przedmiotu

zamówienia. Ceny ofertowe będą traktowane jako ostateczne ceny umowne.

osobą upoważnioną do kontaktowania się w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia
jest Jolanta Olczyk -tel. 044132 18 22 .

a) okres gwarancji:
b) warunki płatności : Regulowanie należnoś ci za kuŻdorazowo wykonaną usługę,

będzie dókonywane przelewem na wskazane konto' na podstawie wystawionej przez

Wykonawcę faktury, w terminie do 21 dni od daty jej doręczenia.
c) inne szczegółowe wymagania Zamawiającego: Wykonawca winien dysponować

stosown ąbaządo wykonania przedmiotu zamówienia i wiedzą odnośnie

obowiązujących przepisów prawa w tym zakresie.
3. Termin wykonania zamówienia: od 01. 01.2014 r. do 31. |2.20|4 r.

4. Sposób przygotowania oferty oraz miejsce i termin składania ofert.

ofertę w formie pisemnej, w zamkniętej oznaczonej kopercie, z dopiskiem:

,,ofeńa na codzienną opiekę nad miejscami pamięci narodowej i ich dekorację flagami w roku

2014" na|eży złożyó:
a) osobiście w siedzibię: Biuro obsługi Mieszkańców Urząd Miasta Piotrkowa

Trybunalskiego, ul. Szkolna 28,
b) przesł'ac na adres: Referat Usług Komunalnych,IJruąd Miasta Piotrkowa

Trybunalskiego, ul. Szkolna 28, 9] -300 Piotrków Tryb.

c) w wersji elektronicznej na e-mail: d.clapa@piotrkow.pl lub j.olczyk@piotrkow.pl

zapóżntejszym dostarczeniem wersji oryginalnej' w nieprzekracza|nymtęrminie:
do dnia 06 grudnia 2013 r. do godziny 14"u.

oferty ottzymanepo tórminie składania ofert zostanązwrócone Wykonawcom bez otwierania.

Do ofeny musząbyć dołączone następujące dokumenty:
a. wypełniony i podpisany formularz oferty;
b. podpisany wzór umowy;
c. inne dokumenty: aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie

o wpisie do ewidencj i dziaŁa|ności gospodarczej, wystawione nie wcześniej nii 6 miesięcy

p,,"aupływem terminu składania ofert, potwierdzający zakres i przedmiot zamówienia.

5.Wzót umowy.
Uwaga! Zamawiający zastrzegasobie możliwoŚć odstąpienia od zamówiętiabez podania

przyczyn.
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