
                                                                                                                                                                                
 

 

Grodziec, dnia 09.10.2017 r. 

 

IP. 271.2.31.2017                                                                            

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

 

Niniejsze zamówienia będzie udzielone bez zastosowania ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych (tj. Dz.U.2017.1579) – na podstawie art. 4 pkt 8 ww. ustawy. 

 

Gmina Grodziec zaprasza  do złożenia  oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia na roboty 

budowlane polegające na realizacji operacji pn.: 

"Mieszkać w Lądku jest w porządku" - zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez stworzenie 

terenu rekreacyjno-wypoczynkowego w miejscowości Lądek".  

 

Inwestycja współfinansowana jest ze środków EFRROW  w ramach Poddziałania „Wsparcie  

na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” 

w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego 

PROW 2014-2020. 

 

 

I.    Zamawiający:  

Gmina Grodziec, ul. Główna 17,  62-580 Grodziec, NIP: 665-27-67-564. 

 

II.  Opis przedmiotu zamówienia: 

1. Tytuł operacji: "Mieszkać w Lądku jest w porządku - zagospodarowanie przestrzeni publicznej 

poprzez stworzenie terenu rekreacyjno-wypoczynkowego w miejscowości Lądek". 

 

 Miejsce inwestycji: Lądek, gmina Grodziec, działka nr 117, obręb Lądek; powiat koniński, 

województwo wielkopolskie. 

 

1.1  ZADANIE NR 1: Prace remontowe mające na celu utrzymanie obiektu – stawu  

w dobrym stanie. 

Szczegółowe informacje odnośnie zakresu robót zawiera „Przedmiar robót: Prace remontowe 

mające na celu utrzymanie obiektu – stawu w dobrym stanie” stanowiący załącznik nr 4  

do zapytania ofertowego. 

 

1.2 ZADANIE NR 2: Budowa obiektu małej architektury – altana z grillem. 

Szczegółowe informacje odnośnie zakresu robót zawiera „Przedmiar robót altana z grillem” 

stanowiący załącznik nr 5 oraz projekt altany stanowiący załącznik nr 6 do zapytania 

ofertowego. 

 



                                                                                                                                                                                
 

 

 

1.3 ZADANIE NR 3: Budowa placu zabaw. 

Informacje odnośnie zakresu robót zawiera „Przedmiar robót: Budowa placu zabaw  

w miejscowości Lądek” stanowiący załącznik nr 7 do zapytania ofertowego. 

 

Zadanie polega na dostarczeniu i montażu w zaprawie betonowej, gotowych urządzeń  

zabawowych i wyposażenia placu zabaw. Urządzenia zabawowe muszą posiadać odpowiednie 

certyfikaty lub atesty bezpieczeństwa. Wymagania dla wyposażenia na publiczne place zabaw 

zgodnie z normą PN-EN 1176:2009. 

 

W skład urządzeń placu zabaw wchodzą następujące urządzenia:  

1) Zestaw systemowy – 1 sztuka; stal konstrukcyjna + drewno + płyta polietylenowa. 

Zestaw ma zawierać przynajmniej:  

a) wieżę wysoką bez dachu; 

b) zjeżdżalnię (ślizg wykonany z blachy nierdzewnej); 

c) schody o konstrukcji metalowo-drewnianej. 

2) Piaskownica kwadratowa o wymiarach  200 x 200 cm – 1 sztuka; konstrukcja metalowa, 

siedziska wykonane z materiału HDPE. 

3) Huśtawka wagowa podwójna – 1 sztuka; odbojnik amortyzujący w postaci opony, 

siedzisko wykonane z materiału HDPE.  

4) Huśtawka wahadłowa podwójna – 1 sztuka, stal konstrukcyjna. Elementy wymagane:  

1 huśtawka z siedziskiem zamkniętym oraz 1 huśtawka z ławeczką.  

5) Huśtawka typu „sprężynowiec” (bujak) – 1 sztuka, elementy bujaka i siedziska wykonane 

z płyty HDPE. 

6) Tablica informacyjna – 1 sztuka.  Stal konstrukcyjna. Tablica informacyjna dwustronna,  

z jednej strony powinna zawierać regulamin Placu Zabaw, którego treść i wizualizacja 

będzie uzgodniona z Zamawiającym na etapie realizacji zamówienia oraz z drugiej strony 

informację o współfinansowaniu budowy placu zabaw, którego treść i wizualizacja będzie 

uzgodniona z Zamawiającym na etapie realizacji zamówienia.  

7) Ławka metalowa z oparciem – 1 sztuka, stal konstrukcyjna, siedzisko i oparcie: drewno. 

8) Kosz na śmieci metalowy – 1 sztuka. 

 

Jeżeli w dokumentach opisujących przedmiot zamówienia znajdują się nazwy materiałów, 

urządzeń czy wyposażenia lub jakichkolwiek innych wyrobów lub produktów, to służą one jedynie 

i wyłącznie określeniu pożądanego standardu wykonania i określenia właściwości i wymogów 

techniczno-użytkowych założonych w dokumentacji technicznej dla danego typu rozwiązań, 

 nie są obowiązujące i należy je traktować, jako propozycje Zamawiającego. Nie są one wiążące 

przyszłego Wykonawcę do ich stosowania. Wykonawca może zastosować materiały  

czy urządzenia równoważne o parametrach techniczno – użytkowych odpowiadających co najmniej 

parametrom materiałów i urządzeń zaproponowanych w dokumentacji projektowej. 

 

 



                                                                                                                                                                                
 

 

2. Informacja o możliwości składania ofert częściowych 

Zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych. 

3. Informacja o możliwości składania ofert wariantowych 

Zamawiający nie przewiduje składania ofert wariantowych. 

 

III. Warunki udziału w postępowaniu.  

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy oświadczają, że: 

a) posiadają odpowiednie uprawnienia do wykonywania określonej działalności gospodarczej, 

jeżeli przepisy nakładają obowiązek ich posiadania; 

b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie; 

c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie niniejszego 

zamówienia; 

d) posiadają potencjał techniczny i osobowy do wykonania niniejszego zamówienia. 

Potwierdzenie spełnienia powyższych warunków badane będzie na podstawie oświadczenia 

Wykonawcy dołączonego do oferty (załącznik nr 2 do niniejszego  zapytania). Nie dołączenie do 

oferty oświadczania powoduje odrzucenie oferty. 

 

IV. Warunki wykluczenia Wykonawcy z postępowania: 

W postępowaniu nie mogą brać udziału następujące podmioty:  

a) Podmioty powiązane z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe 

lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami 

upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami 

wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem 

i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegających 

w szczególności na:  

• uczestniczeniu jako wspólnik w spółce cywilnej lub osobowej; 

• posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji spółki kapitałowej; 

• pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta lub 

pełnomocnika;  

• pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa 

w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia 

w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli; 

• pozostawaniu z Zamawiającym w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może 

to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób,  

 

Wykonawca jest zobowiązany dołączyć do oferty stosowne oświadczenie potwierdzające brak 

przesłanek do wykluczenia oferty z postępowania (załącznik nr 2 do  niniejszego zapytania).  

Ofertę Wykonawcy wykluczonego uważa się za odrzuconą. 

 

V. Odrzucenie oferty: 

Oferta podlega odrzuceniu w przypadku, gdy:  

a) jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego lub 

b) została złożona przez podmiot: 



                                                                                                                                                                                
 

 

- niespełniający warunków udziału w postępowaniu w sprawie wyboru Wykonawcy określonych 

w zapytaniu ofertowym lub 

- powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym lub osobami o których mowa w art. 43a 

ust. 4 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem 

środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach 

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

c)    została złożona po terminie składania ofert określonych w zapytaniu ofertowym. 

 

VI. Termin realizacji zamówienia: 

Termin realizacji zamówienia: do 14 września 2018 r. 

 

VII. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował  przy wyborze oferty oraz 

metodologia oceny kryteriów: 

1. Wykonawca jest zobowiązany do umieszczenia w ofercie danych pozwalających na ocenę 

oferty wg poniższych kryteriów: 

 

Lp. Opis kryteriów oceny Symbol 
Waga 

(%) 

Liczba 

punktów 

1. Cena oferty brutto w złotych C 80 % 80 

2. Gwarancja na przedmiot oferty (w miesiącach) G 20 % 20 

Razem 100 % 100 

 

 Minimalny termin gwarancji: wynosi 24 miesiące, liczony od dnia podpisania protokołu 

odbioru   robót. 

2. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans 

punktów w kryteriach:  

1) Cena oferty brutto  – C; 

2) Gwarancja na przedmiot oferty (w miesiącach) – G. 

3. Powyższym kryteriom Zamawiający przypisał następujące znaczenie: 

1) Kryterium: Cena oferty brutto (C) 

 Ocena oferty w zakresie kryterium cena oferty zostanie dokonana wg następującej zasady: 

 Maksymalna ilość punktów, która może zostać przyznana wykonawcy w kryterium cena 

oferty – 80,00 punktów. 

 Do oceny w kryterium C będzie brana pod uwagę cena oferty brutto zaoferowana przez 

Wykonawcę na Formularzu Ofertowym, czyli zawierająca należny podatek od towarów 

i usług (VAT). Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania określonego 

kryterium, otrzyma maksymalną ilość punktów, czyli 80 pkt. 

 Pozostałym wykonawcom, spełniającym wymagania kryterialne przypisana zostanie 

odpowiednio mniejsza liczba punktów, obliczona wg poniższego wzoru zastosowanego  

do obliczania punktowego. 



                                                                                                                                                                                
 

 

              

C = (najniższa cena brutto)/(cena brutto badanej oferty)  x 80 pkt = liczba punków C 

 Punktacja przyznawana ofertom w kryterium: cena - będzie liczona z dokładnością do dwóch 

miejsc po przecinku.  

 

2) Kryterium: Gwarancja na przedmiot oferty (w miesiącach) – G 

 

Punktacja będzie przyznana na podstawie zapisów przedstawionych poniżej: 

Gwarancja 24 miesiące (wymagana) = ilość punktów 0; 

Gwarancja 36 miesięcy = ilość punktów 5; 

Gwarancja 48 miesięcy = ilość punktów 10; 

Gwarancja 60 miesięcy = ilość punktów 15; 

Gwarancja 72 miesiące = ilość punktów 20; 

Maksymalna ilość punktów, która może zostać przyznana wykonawcy w ramach tego 

kryterium – 20 punktów. 

Wykonawca zobowiązany jest udzielić gwarancji na minimum 24 miesiące. Jeżeli 

Wykonawca na druku formularza ofertowego nie określi zobowiązania dotyczącego okresu 

gwarancji, Zamawiający uzna, że gwarancja została udzielona na okres 24 miesięcy. 

4. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów 

w podanych kryteriach oceny ofert. Całkowita liczba punktów, jaką otrzyma dana oferta, 

zostanie obliczona wg poniższego wzoru:  

 Sp = C+G 

 gdzie : 

 Sp – suma punktów przyznana Wykonawcy we wszystkich kryteriach oceny ofert; 

 C - ilość punktów przyznana w kryterium: Cena oferty brutto (C); 

 G – ilość punktów przyznana w kryterium: Gwarancja na przedmiot oferty  

(w miesiącach) – G. 

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim 

wymaganiom przedstawionym w niniejszym Zapytaniu Ofertowym i zostanie oceniona, jako 

najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru. 

5. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie 

lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i pozostałych kryteriów oceny ofert, 

Zamawiający spośród tych ofert dokona wyboru oferty z niższą ceną brutto. 

6. Jeżeli wybór oferty najkorzystniejszej będzie niemożliwy z uwagi na to, że dwie lub więcej 

ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, a nie można dokonać 

wyboru, o którym mowa w punkcie 4 i 5, ponieważ dwie lub więcej ofert uzyskało taką samą 

liczbę punktów w kryterium ceny, zamawiający wezwie Wykonawców, którzy otrzymali taką 

samą liczbę punktów do złożenia ofert dodatkowych.   

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                
 

 

VIII. Zmiany umowy: 

Zmiany umowy zawiera wzór umowy załącznik nr 3 do zapytania ofertowego. 

 

IX. Sposób zaadresowania koperty: 

1. Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie/opakowaniu w sposób 

gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność  

do terminu otwarcia ofert. 

2. Koperta/opakowanie zawierające ofertę winno być zaadresowane do Zamawiającego na adres 

podany w punkcie I niniejszego Zapytania Ofertowego i opatrzone nazwą, dokładnym 

adresem Wykonawcy oraz oznaczone w sposób następujący:  

Oferta na Zapytanie Ofertowe nr IP. 271.2.31.2017 

                            pn. „Oferta w postępowaniu o udzielenie zamówienia na roboty budowlane 

polegające na realizacji operacji:  

"Mieszkać w Lądku jest w porządku - zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez stworzenie 

terenu rekreacyjno-wypoczynkowego w miejscowości Lądek".  

Nie otwierać przed  24.10.2017 r. godz. 12:30. 

4. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nienależytego 

oznakowania koperty/opakowania lub braku którejkolwiek z wymaganych informacji. 

X. Sposób, miejsce i termin złożenia oferty: 

1. Oferty należy złożyć do dnia: 24.10.2017 r. do godz. 12:00 w siedzibie Zamawiającego: 

Urząd Gminy Grodziec (Sekretariat), ul. Główna 17, 62-580 Grodziec. Decyduje data  

i godzina wpływu oferty do siedziby Zamawiającego. 

2. Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po terminie. 

3. Do oferty muszą być dołączone następujące dokumenty:  

a) wypełniony i podpisany formularz ofertowy zgodny z załącznikiem nr 1 do zapytania 

ofertowego, 

b) kosztorysy ofertowe sporządzone na podstawie przedmiarów robót, 

c) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu i o braku powiązań 

kapitałowych lub osobowych - załącznik nr 2 do zapytania ofertowego, 

d) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, 

e) pełnomocnictwo do działania w imieniu Wykonawcy, o ile prawo do reprezentowania 

Wykonawcy w powyższym zakresie nie wynika wprost z dokumentu rejestrowego. 

4. Strony ustalają, że obowiązującą formą wynagrodzenia jest cena ryczałtowa. Cena powinna 

zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia. 

5. Zaleca się dokonanie wizji lokalnej terenu, na którym ma być przeprowadzony remont stawu, 

na którym ma być posadowiona altana z grillem oraz plac zabaw, zebranie  

na swoje ryzyko i koszt wszelkich informacji koniecznych do przygotowania i złożenia oferty. 

 



                                                                                                                                                                                
 

 

XI. Unieważnienie postępowania:  

Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania, w szczególności, jeżeli zachodzi 

co najmniej jedna z poniższych okoliczności: 

1) Wszystkie oferty, które wpłynęły w danym postępowaniu były wadliwe i nie można usunąć 

ich wad; 

2) W toku postępowania ujawniono niemożliwą do usunięcia wadę postępowania 

uniemożliwiającą zawarcie zgodnej z wytycznymi umowy; 

3) Wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub 

wykonanie przedmiotu zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można 

było wcześniej przewidzieć, 

4) Cena najkorzystniejszej oferty, lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą 

Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia (w sytuacji kiedy Zamawiający nie 

jest w stanie zwiększyć kwoty przeznaczonej na realizację zamówienia). 

5) Nie uzyskania od Zarządu Województwa Wielkopolskiego zgody na zmianę terminu realizacji 

zadania i zmianę terminu złożenia wniosku o płatność przedmiotowej operacji. 

 

XII. Termin związania ofertą: 60 dni od dnia upływu terminu składania ofert. 

 

XIII. Osoby upoważnione do kontaktu: 

W sprawach merytorycznych: Agnieszka Szczecińska, tel.: 63/248 55 00 wew. 25 

W sprawach proceduralnych: Edyta Terebińska, tel.: 63/248 55 00 wew. 25 

 

XIV. Załączniki: 

Załączniki: 

1. Formularz ofertowy – załącznik nr 1. 

2. Wzór oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu i o braku powiązań 

kapitałowych lub osobowych – załącznik nr 2. 

3. Wzór umowy – załącznik nr 3. 

4. Przedmiar robot: Prace remontowe mające na celu utrzymanie obiektu – stawu w dobrym 

stanie - załącznik nr 4. 

5. Przedmiar robót altana z grillem - załącznik nr 5. 

6. Projekt altany – załącznik nr 6. 

7. Przedmiar robót plac zabaw- załącznik nr 7. 

 

 

/-/ Anna Andrzejewska 

 Wójt Gminy Grodziec 
               

 

  

 

                                                                                                


