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ROŚ-LK.2601.3.2020                               Kawęczyn, 06.08.2020 r. 
 
 

ZAPYTANIE OFERTOWE 
Postępowanie uproszczone  prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego                                             

z zachowaniem zasad określonych w „Regulaminie Udzielania Zamówień Publicznych, 
których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro w 
Urzędzie Gminy Kawęczyn oraz jednostkach organizacyjnych”, zwanego dalej 
„Regulaminem”. Na podstawie złożonych ofert Zamawiający wybierze najkorzystniejszą 
ofertę na podstawie warunków i kryteriów wskazanych w przedmiotowym zapytaniu. 
 

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany 
przedmiot zamówienia.  
 

Nazwa i adres Zamawiającego: 

         Gmina Kawęczyn, Kawęczyn 48,  62-704 Kawęczyn, 
         REGON 311019480  NIP 668-187-54-86 
         Tel. (63) 288 59 10, Fax: 63 288 59 40 

     

 Opis przedmiotu zamówienia: 

        Przedmiotem zamówienia jest: „Zagospodarowanie placu rekreacyjno-
sportowego w Głuchowie” współfinansowane przez Samorząd Województwa 
Wielkopolskiego w ramach programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013 - 2020”. 

1) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:  
Zakres zamówienia obejmuje: 
a) dostawę i montaż urządzeń sportowych (siłowni plenerowej) w tym urządzenia 

typu:  
- stół do ping-ponga (1 szt.) – z prefabrykowanych elementów betonowych, 
elementów stalowych, siatka z blachy nierdzewnej, perforowanej o zaokrąglonych 
krawędziach, urządzenie montowane w stopach betonowych lub wkopane w teren 
- wioślarz + orbitrek (1 szt.) – dwa stanowiska, 
- rower + jeździec (1 szt.) – dwa stanowiska, 
- motyl + wyciąg górny (1 szt.) – dwa stanowiska,  
- biegacz + prasa nożna (1 szt.) – dwa stanowiska,  
- twister + wahadło (1 szt.) – dwa stanowiska  
b) ognisko - urządzenie miejsca na ognisko zaprojektowanego na planie koła o 
promieniu zewnętrznym 700cm z paleniskiem o promieniu zewnętrznym 190 
cm wraz z grillem trójnogiem – 1 kpl. oraz 7 drewnianymi ławkami bez 
oparcia) 
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c) roboty związane - dostawę i montaż: 
- stalowych koszy na śmieci posiadających daszek o pojemności 35 l – 3 szt.; - 
- tablicy informacyjnej na stelażu z rury ocynkowanej, malowanej proszkowo, 
posadowionej w fundamentach na głębokość 60 cm – 1 szt.  
Dostarczone elementy powinny być fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych 
i prawnych, wykonane w ramach bezpiecznych technologii oraz dopuszczone 
do stosowania w miejscach publicznych, nieużytkowe w tym do prezentacji, 
muszą spełniać wymagania norm określonych obowiązującym prawem. 
Wszystkie zamontowane urządzenia muszą posiadać komplet niezbędnych 
certyfikatów i atestów uprawniających je do ogólnego stosowania oraz 
instrukcje konserwacji i użytkowania. 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w dokumentacji 
projektowej zawierającej: 
- Projekt Budowlany oraz Rysunki, 
- kosztorys nakładczy ślepy (przedmiar robót) – Załącznik nr 4  
UWAGA: Dołączony do zapytania ofertowego kosztorys nakładczy (przedmiar 
robót) ma charakter pomocniczy. Ze względu na ryczałtowy charakter 
wynagrodzenia umownego cena ofertowa powinna uwzględniać rzeczywiste 
koszty realizacji zadania wynikające z projektu budowlanego i zapisów 
niniejszego zapytania. Kosztorys ofertowy nie jest składany wraz z ofertą. 
Zamawiający wymaga, by Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana                                         
w przedmiotowym postępowaniu, przedłożył Zamawiającemu przed 
podpisaniem umowy wypełniony kosztorys ofertowy, który będzie stanowił 
integralną część umowy o zamówienie publiczne wraz z formularzem 
ofertowym. 

2) Wykonawca powinien zapoznać się z pełną dokumentacją projektową oraz 
lokalnymi warunkami realizacji  wykonania robót, a także może dokonać wizji 
placu w terenie. W celu dokonania prawidłowej oceny przedmiotu zamówienia 
Zamawiający umożliwi dokonanie wizji lokalnej przed sporządzeniem oferty, po 
uprzednim uzgodnieniu telefonicznym. 

3) Do wykonania zamówienia Wykonawcy zobowiązani są użyć materiałów i 
urządzań nowych, w gatunku I, gwarantujących najwyższą jakość, o 
parametrach technicznych i jakościowych nie gorszych niż określone w 
dokumentacji projektowej. Wykonawca ma obowiązek posiadać w stosunku do 
użytych materiałów i urządzeń dokumenty zezwalające na ich stosowanie w 
budownictwie (atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności, świadectwa jakości). 
Transport materiałów na plac budowy oraz dostarczenie i eksploatacja maszyn 
i urządzeń obciążają Wykonawcę. Przed przystąpieniem do końcowego odbioru 
robót Wykonawca przedstawia Zamawiającemu protokoły z prawidłowej 
realizacji zamówienia, certyfikaty lub atesty na zastosowane materiały oraz 
karty gwarancyjne urządzeń. 
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4) Wykonawca zobowiązuje się do wykonania czynności – przedmiotu 
zamówienia z należytą starannością z zachowaniem obowiązujących przepisów 
bhp i innych wg aktualnego stanu prawnego. Wykonawca w czasie realizacji 
usługi będzie utrzymywał porządek na terenie obiektu. 

5) Wykonawca udzieli minimum 24 miesięcznej gwarancji na wszystkie 
elementy objęte przedmiotem zamówienia, termin gwarancji rozpoczyna swój 
bieg od dnia podpisania końcowego protokołu odbioru robót bez zastrzeżeń 
przez Zamawiającego. 

6) Prawidłowo wykonany montaż potwierdzony będzie przez osoby wyznaczone 
przez Wójta Gminy Kawęczyn. 

7) Wykonawca powiadomi na piśmie Zamawiającego o sytuacjach 
uniemożliwiających realizację umowy. 

 
CPV – 37440000-4 sprzęt do ćwiczeń fizycznych 
 

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny 

spełnienia tych warunków.  

• udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają 
następujące warunki: 

- posiadają kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej 
działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów,  
- znajdują się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej do wykonania 
zamówienia, 
- posiadają zdolności techniczne lub zawodowe do wykonania zamówienia.- 
Zamawiający uzna w/w warunki za spełnione na podstawie złożonego przez 
Wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, 
stanowiącego załącznik nr 2 do   niniejszego zapytania. 

• zdolności techniczne lub zawodowe - za spełnienie powyższego warunku, 
Zamawiający uzna wykazanie  przez Wykonawcę, iż w okresie ostatnich 3 lat 
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności 
jest krótszy – w  tym okresie, Wykonawca wykonał min. 2 dostawy wraz z 
montażem obiektów małej architektury o podobnym charakterze z 
przedmiotem zapytania o łącznej wartości nie mniejszej niż 10.000,00 zł 
brutto każda wg Załącznik nr 3 (dołączyć stosowne referencje 
potwierdzające należyte wykonanie przedmiotu zamówienia).  

 

Kryterium oceny ofert – najniższa cena 
1. Przy wyborze zamawiający będzie kierował się następującymi 

kryteriami: cena – 100% 
2. Cenę należy podać jako stawkę netto i brutto za całość robót.  
3.      Cena ofertowa brutto podana w ofercie powinna obejmować wszystkie 

koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.  
4. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, w której 
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zaproponowane zostanie najniższe wynagrodzenie brutto za wykonanie 
zamówienia.  

5. Cena ofertowa brutto będzie porównywana z innymi ofertami.  
6. Oferta najkorzystniejsza to oferta, która uzyska 100 punktów. 
7. Obliczanie punktów dokonywane będzie z dokładnością do dwóch 

miejsc po przecinku. 
8. Ilość punktów dla kryterium „cena” Zamawiający obliczy wg wzoru: 

     cena oferty najniżej skalkulowanej brutto 

liczba punktów oferty  = --------------------------------------------- × 100 pkt 
                                                    cena oferty ocenianej brutto 

 

Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy 

w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu. 

1. Oferta powinna być złożona na formularzu ofertowym - Załącznik nr 1. 
2. Oświadczenie, zgodne z art. 22 ust. 1 pkt 1 i ust. 1b ustawy Pzp-  

Załącznik nr 2 
3. Wykaz wykonanych dostaw wraz z Referencjami – Załącznik nr 3 

 

  Termin realizacji zamówienia. 

Termin realizacji zamówienia: do 6 tygodni od dnia podpisania umowy.  Termin 
rozpoczęcia prac musi być uzgodniony z Zamawiającym przynajmniej 5 dni przed 
rozpoczęciem prac. 
 

 Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcą.  
W niniejszym zapytaniu ofertowym zawiadomienia oraz informacje Zamawiający                                         
i Wykonawcy przekazują drogą pisemną lub e-mail na adres: 
andrzejewska@kaweczyn.pl. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z 
Wykonawcami jest Beata Andrzejewska, tel.: 63 288 59 29. pokój nr 19. 

 

Sposób, miejsce i termin składania ofert. 

Ofertę cenową prosimy złożyć za pośrednictwem poczty czy kuriera bądź dostarczyć 
osobiście wg załączonego wzoru  Formularza ofertowego  w zamkniętej kopercie z 
następującym opisem:  
Oferta na usługę pn. . „Zagospodarowanie placu rekreacyjno-sportowego w 
Głuchowie” na adres: Gmina Kawęczyn - Kawęczyn 48 , 62 – 704 Kawęczyn 
Punkt Informacyjny (Hol) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 
17.08.2020 r. do godz. 11:00. 
- Oferty złożone po terminie oraz niekompletnie wypełnione nie będą rozpatrywane. 
- Oferent może przed upływem terminu składania ofert wycofać swoją ofertę. 
- Nie dopuszcza się składanie ofert częściowych – wszystkie rubryki musza być 
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wypełnione. 
- Nie dopuszcza się widełkowego podawania cen – wszystkie ceny muszą być 
określone jednoznacznie. 
- Wykonawcy, których oferty nie zostaną wybrane nie mogą zgłaszać żadnych 
roszczeń względem Gminy Kawęczyn z tytułu otrzymania niniejszego zapytania 
ofertowego oraz przygotowania i złożenia oferty na to zapytanie. 
- W niniejszym zapytaniu ofertowym zawiadomienia oraz informacje Zamawiający                                         
i Wykonawcy przekazują faksem lub drogą pisemną.  
- O wyborze najkorzystniejszej oferty, oferenci zostaną powiadomieni pisemnie. 
- W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień 
dotyczących treści złożonych ofert. 
- Wykonawca jest związany ofertą przez 30 dni od dnia upływu terminu do składania 
ofert.                      
- Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania 
przyczyn, do odrzucenia oferty lub ofert z podaniem uzasadnienia. 
 

Załączniki : 
1) Formularz ofertowy – Załącznik nr 1 
2) Oświadczenie na podstawie art.22 ust.1pkt 1 i ust. 1b ustawy PZP – Załącznik nr 2 
3) Wykaz wykonanych dostaw wraz z Referencjami- Załącznik nr 3 

4) Dokumentacja projektowa wraz z kosztorysem nakładczym ślepym - Załącznik nr 4 
5) Wzór Umowy - Załącznik nr 5 
6) Umowa powierzenia przetwarzania danych – Załącznik nr 6 
7) Klauzula informacyjna RODO – Załącznik nr 7 
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