Tomaszów Maz. dn. 12.12.2018
Miejskie Centrum Kultury
w Tomaszowie Mazowieckim
pl. Kościuszki 18
97-200 Tomaszów Maz.

Zapytanie ofertowe nr 21/2018
(dotyczy

zamówienia: Prowadzenia parkingu płatnego niestrzeżonego oraz
szaletu miejskiego)

I. ZAMAWIAJĄCY
Miejskie Centrum Kultury w Tomaszowie Mazowieckim
pl. Kościuszki 18, 97-200 Tomaszów Maz.
NIP: 773 247 76 79, REGON: 363315998
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie i udostępnianie parkingu płatnego niestrzeżonego
oraz płatnego szaletu miejskiego na terenie zlokalizowanym w Tomaszowie Mazowieckim przy ul.
A.F. Modrzewskiego.
Udostępnianie parkingu:
w okresie od 1 listopada do 31 marca co najmniej w godz. 10.00-16.00
w okresie od 1 kwietnia do 31 października co najmniej w godz. 9.00-20.00 w dni powszednie
oraz w soboty, niedziele i święta w godz. 9.00-20.00
W ramach prowadzenia parkingu wykonawca jest obowiązany ponosić koszty związane
z oświetleniem parkingu, ubezpieczeniem OC, podatkiem od nieruchomości zgodnie z
obowiązującymi przepisami, czyszczeniem separatora na kanalizacji deszczowej i czyszczenia
studni osadnikowych pod spustami ulicznymi (kratki ściekowe); utrzymania w czystości parkingu,
w tym w szczególności zamiatania, koszenia trawy, usuwania liści, podcinania drzew,
odśnieżania.
Udostepnienie szaletu:
w okresie od 1 listopada do 31 marca co najmniej w godz. 10.00-16.00
w okresie od 1 kwietnia do 31 października co najmniej w godz. 9.00-20.00 w dni powszednie
oraz w soboty, niedziele i święta w godz. 9.00-20.00
W ramach prowadzenia szaletu wykonawca jest obowiązany do codziennego udostępniania
i obsługi szaletu miejskiego w zakresie utrzymania czystości, zabezpieczenia w odpowiednie
środki czystości (mydło, papier, ręczniki papierowe), energii elektrycznej, nadzoru, opróżniania
szamba, utrzymania czystości wokół budynku.
Wykonawca obowiązany jest do utrzymania opłaty za korzystanie z szaletu miejskiego dla osób
z ważnym biletem Skansenu Rzeki Pilicy – filii Miejskiego Centrum Kultury, w kwocie nie wyższej
niż 1,00 zł.
2.

Wykonawca obowiązany jest do zapłaty czynszu dzierżawnego w następującej wysokości:
- w okresie od 1 listopada do 31 marca - minimum 150 zł netto/m-c
- w okresie od 1 kwietnia do 31 października – minimum 500 zł netto/m-c

3.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli prawidłowości funkcjonowania parkingu oraz
stanu sanitarnego i technicznego szaletu oraz godzin otwarcia.

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Termin wykonania przedmiotu zamówienia:
01.01.2019 – 31.12.2020
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IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
Oferta powinna być w formie pisemnej. Oferta powinna zawierać cenę podaną w PLN.
V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres:
beata.arkuszynska@mck-tm.pl lub dostarczona osobiście na adres: Miejskie Centrum Kultury
w Tomaszowie Mazowieckim, pl. Kościuszki 18, 97-200 Tomaszów Maz. do dnia 20 grudnia 2018 r.
2. Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 21 grudnia 2018 r.
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści
złożonych ofert.
VI. OCENA OFERT
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów: cena

VII. DODATKOWE INFORMACJE
Dodatkowych informacji udziela: Beata Arkuszyńska, pod numerem telefonu: 44 712 23 69
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