Gdańsk, 13.02.2017r.
Michał Biernacki
DCT Gdańsk S.A.
ul. Kontenerowa 7
80 - 601 Gdańsk
Tel: 721 210 166
e-mail: pm@dctgdansk.com

Zapytanie ofertowe P-12-5-Po77
DCT Gdańsk S.A. zaprasza do złożenia oferty cenowej na prace polecające na naprawie uszkodzonego
ogrodzenia terenu kompensacji ornitologicznej oraz na usunięciu wierzchniej warstwy wydmy
z wybranych miejsc na terenie kompensacji ornitologicznej terminala kontenerowego DCT Gdańsk
S.A.
Zadanie 1 polega na:
 Rozbiórce i usunięciu z terenu elementów zniszczonego ogrodzenia.
 Odtworzeniu płotu o charakterystyce wskazanej w Załączniku nr 1 na odcinku około 55
metrów, w tym około 6-10 metrów w wodzie.
 Utylizacja odpadów powstałych w trakcie prac.
Zadania 2 polega na zapewnieniu sprzętu budowlanego (koparka lub spychacz) wraz z operatorem na
czas do 15 godzin w celu zdjęcia wierzchniej warstwy wydmy, do głębokości piasku 1m, porośniętej
zwartymi kępami piaskownicy zwyczajnej i odkładanie urobku na wskazane miejsce.
Prace te będą prowadzone na terenie kompensacji ornitologicznej (plaża); będą koordynowane i
nadzorowane przez osobę wskazaną przez Zamawiającego. Wykonawca będzie odpowiedzialny za
dostarczenie sprzętu i operatora zdolnego do wykonania takiej pracy, w tym do wjechania na teren
plaży (po piasku).
Zadania 1 i 2 powinny zostać zakończone do 24 marca 2017 r.
Zadania 1 i 2 są zlokalizowane na tym samym obszarze – kompensacji przyrodniczej.
Załączone dokumenty:
Załącznik nr 1 Szkic rysunkowy docelowej konstrukcji naprawianego płotu.
Załacznik nr 2 Lokalizacja uszkodzonego ogrodzenia
Załącznik nr 3 Zdjęcie poglądowe płotu przed jego uszkodzeniem.
Załącznik nr 4 Zdjęcie obecnego stanu ogrodzenia w uszkodzonej części.
Załącznik nr 5 Zdjęcie poglądowe „piaskownicy zwyczajnej”.
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1. Prosimy o złożenie oferty do dnia 20 lutego 2017 r. przesyłając ją za pośrednictwem poczty
elektronicznej na adres: pm@dctgdansk.pl .
Oferta powinna zawierać w szczególności:
‒ Cenę ryczałtową za realizację Zadania 1.
‒ Stawkę godzinową (ryczałtową) za pracę sprzętu i operatora realizującego Zadanie 2.
‒ Wstępny Harmonogram prac zawierający wymienione powyżej zadania.
Zamawiający informuje, że przystąpi do analizy złożonej oferty niezwłocznie po jej
otrzymaniu i w związku z powyższym Oferent może zostać zaproszony na spotkanie
negocjacyjne przed wskazaną powyżej datą.
2. Termin związania ofertą – 60 dni
3. Oferent przed złożeniem oferty ma możliwość dokonania wizji lokalnej na terenie DCT
Gdańsk S.A. W przypadku wyboru Oferenta na Wykonawcę żadne roszczenia finansowe oraz
wnioski o przesunięcie terminu realizacji robót argumentowane nieznajomością terenu prac
nie będą uwzględniane. Wizyta na terenie DCT Gdańsk S.A. może być zorganizowana tylko po
uprzednim telefonicznym umówieniu się z przedstawicielem Zamawiającego. Prosimy o
wstępne kontaktowanie się pod wskazanym adresem mailowym.
4. Oferent powinien określić w PLN jednoznacznie kwotę wynagrodzenia netto, tj. bez podatku
VAT, za wykonanie i ukończenie wszelkich robót objętych zapytaniem ofertowym, a także
usunięcie w nich ujawnionych w okresie realizacji oraz w okresie gwarancji i rękojmi wad.
5. Zamawiający w każdym czasie ma prawo zmiany warunków składania i wyboru ofert
określonych w Zapytaniu ofertowym.
6. Zamawiający ma prawo wyboru lub odrzucenia lub pozostawienia bez rozpatrzenia złożonej
przez Oferenta oferty w dowolnym terminie w okresie związania ofertą lub prawo wyboru
dowolnej oferty złożonej przez innych uczestników postępowania (według własnego uznania)
lub unieważnienia niniejszego postępowania w każdym czasie z jakiegokolwiek powodu bez
obowiązku informowania Oferenta o tym fakcie. Złożenie przez Oferenta oferty w niniejszym
postępowaniu nie stanowi dla Oferenta podstawy do zgłaszania wobec Zamawiającego
jakichkolwiek roszczeń.
7. Zamawiający nie odpowiada za jakiekolwiek koszty lub szkody poniesione przez Oferenta
w związku z przygotowaniem i złożeniem niniejszej oferty, nawet jeżeli Zamawiający dokona
wyboru oferty złożonej przez Oferenta, a następnie odmówi zawarcia umowy. Oferent zrzeka
się prawa do ich dochodzenia od Zamawiającego.
8. Oferent poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem ofert i jej dostarczeniem
do Zamawiającego.
9. DCT zastrzega sobie prawo do kontaktu wyłącznie z wybranymi przez siebie Oferentami.
W toku badania i oceny ofert DCT może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści
złożonych ofert.
10. Osoby do bezpośredniego kontaktu:
Michał Biernacki – nr tel. 721 210 166
Z poważaniem
Michał Biernacki
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Załącznik nr 1 Szkic rysunkowy docelowej konstrukcji naprawianego płotu.

Odległość pomiędzy słupkami nie powinna być większa niż 2,5 metra.
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Załącznik nr 2 Lokalizacja uszkodzonego ogrodzenia.
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Załącznik nr 3 Zdjęcie poglądowe płotu przed jego uszkodzeniem.
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Załącznik nr 4 Zdjęcie obecnego stanu ogrodzenia w uszkodzonej części.
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Załącznik nr 5 Zdjęcie poglądowe piaskownicy zwyczajnej.
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