
 

URZĄD MIASTA ŚWIDWIN 
PLAC KONSTYTUCJI 3 MAJA 1 

Tel. 94 3652011-14; Fax. 94 3652283 
e-mai1:ratuszswidwin.p1 

Świdwin, dnia 22 kwietnia 2022 i. 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

Burmistrz Miasta Świdwin w trybie zapytania ofertowego zaprasza do składania ofert 
na realizację  zadania pn.: „ Wykonanie prac archiwizacyjnych dla Gminy Miejskiej Świdwin". 

I. Zamawiający 

Gmina Miejska Świdwin 
Plac Konstytucji 3 Maja 1 
78-300 Świdwin 
e-mail: ratusz@swidwin.pl  

II. Tryb udzielania zamówienia - Zapytanie ofertowe 

1. Postępowanie oraz zamówienie nie jest objęte przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. 
Prawo zamówień  publicznych (Dz. U. z 2021r., poz. 1129 ze zm.) zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1. 

2. Postępowanie realizowane jest w oparciu o procedury określone w Zarządzeniu Nr WO/10/21 
Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 20 stycznia 2021 r. w sprawie Regulaminu udzielania 
zamówień  w Urzędzie Miasta Świdwin wyłączonych z obowiązku stosowania ustawy Prawo 
zamówień  publicznych. 

IiI. Opis przedmiotu zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe uporządkowanie materiałów kat. B w archiwum 
zakładowym Urzędu Miasta Świdwin, w tym: 

1. Wydzielenie dokumentów do brakowania, 
2. Sporządzenie spisu dokumentów przeznaczonych do brakowania, 
3. Uzyskanie zgody Archiwum Państwowego w Koszalinie na brakowanie. 

Szacowana liczba dokumentacji wynosi 120 mb. Zamawiający zastrzega, że wyżej wymienione 
ilości akt są  danymi szacunkowymi. 

IV. Miejsce i termin realizacji zamówienia 

Miejsce wykonania usługi: Urząd Miasta Świdwin, Plac Konstytucji 3 Maja 78-300 Świdwin, 
Termin wykonania zamówienia: 40 dni od dnia podpisania umowy. 

V. Niezbędne wymagania: 

O udzielenie zamówienia mogą  ubiegać  się  Wykonawcy, którzy posiadają  udokumentowaną  
wiedzę  i umiejętności w zakresie prac archiwizacyjnych lub prowadzą  działalność  w zakresie 

1 



przedmiotu zamówienia oraz posiadają  doświadczenie zawodowe w zakresie spraw 

archiwizacyjnych. 
Za doświadczenie zawodowe w zakresie spraw archiwizacyjnych rozumie się  przeprowadzenie w 
okresie ostatnich 12 miesięcy usługi w zakresie archiwizacji w jednostce administracji publicznej 
łub innej jednostce państwowej. 
Spełnienie warunków udziału będzie oceniane na podstawie załączników do oferty, którymi winny 
być: 
- dokumenty potwierdzające posiadanie wiedzy w zakresie archiwizacji 
- potwierdzenie z CEIDG lub KRS o prowadzeniu działalności gospodarczej 

VI. Forma oferty: 

Oferta powinna zawierać: 

1. Wypełniony i podpisany formularz oferty stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zapytania. 

2. Dokumenty wymagane w pkt. V 
3.Wszelkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł  poprawki lub zmiany wpisywanej 
przez siebie treści musza być  zaparafowane przez osobę  podpisującą  ofertę. 
4. Potwierdzenia za zgodność  z oryginałem dokonuje Wykonawca. 

VII. Miejsce oraz termin składania ofert 

1. Ofertę  należy złożyć  w zamkniętej kopercie, z dopiskiem: „Oferta na wykonanie prac 
archiwizacyjnych dla Gminy Miejskiej Świdwin", osobiście lub za pośrednictwem poczty w 
terminie do dnia 06.05.2022 r. do godz. 15:15, w sekretariacie w siedzibie Urzędu Miasta Świdwin, 
Plac Konstytucji 3 Maja 1, 78-300 Świdwin. 

2. Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić  lub wycofać  ofertę. 

3. Złożenie oferty nie gwarantuje udzielenia zamówienia. 
4. Oferty złożone po terminie nie będą  podlegały ocenie-zostaną  zwrócone Wykonawcom. 

VIII. Kryteria wyboru oferty 

1. Zamawiający przy wyborze najkorzystniejszej oferty będzie kierował  się  kryterium ceny-100% 
cena 
2. Wybrana oferta stanowić  będzie najniższą  zaoferowana łączna cenę  obejmująca wykonanie 
całego zadania. 
3.Cena powinna zawierać  wszystkie koszty związane z wykonaniem całości zamówienia. 

IX. Postanowienia ogólne: 
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania 

bez podania uzasadnienia, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty. 
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo negocjacji warunków objętych odpowiedzią  

na zapytanie ofertowe poprzez zaproszenie do bezpośredniej rozmowy w siedzibie Zamawiają-

cego. 
3. Złożenie oferty nie jest wiążące dla Zamawiającego. 
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X. Dodatkowe informacje 

Osobą  do kontaktu ze strony Zamawiającego w sprawie zapytania ofertowego jest: 
- Andrzej Borowy, adres e-mail: andrzej.borowyswidwin.pl  teł. 943648030 

XI. Załączniki: 

- formularz oferty - załącznik nr 1, 
- klauzula informacyjna RODO - załącznik nr 
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