
 
 
 
 

 
 
 

                                                                                                                 Gryfów Śląski, 11.07 .2019 r. 

 

  

 ZAPYTANIE OFERTOWE 

 

Gmina Gryfów Śląski zaprasza do składania ofert na robotę budowlaną o wartości 

szacunkowej poniżej 30 tysięcy euro. 

Zadanie realizowane w ramach programu rozwoju małej infrastruktury 

sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym   

Otwarte Strefy Aktywności (OSA) 

Edycja 2019.   

 

Zamawiający:  

Gmina Gryfów Śląski, 59-620 Gryfów Śląski, ul. Rynek 1,  

NIP: 616-12-23-228, REGON: 230821635 

reprezentowana przez:  

Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski   –  Olgierda Poniźnika. 

 

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 

Przedmiotem zamówienia jest budowa Otwartej Strefy Aktywności – sprawnościowy plac 

zabaw, siłownia plenerowa oraz strefa relaksu. 
 

Do zadań Wykonawcy należeć będzie: 

• organizacja i przygotowanie terenu budowy, 

• dostawa oraz montaż urządzeń placu zabaw, siłowni plenerowej oraz strefy relaksu, 

• budowę nowego ogrodzenia placu zabaw, 

• dostawa i montaż elementów małej architektury, 

• wykonanie nasadzeń zieleni, 

• dostawa i montaż tablicy informacyjnej projektu. 

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załączona dokumentacja techniczna. 

 

II. PRZYGOTOWANIE OFERTY. 
 

1. Cenę ofertową należy podać cyfrowo i słownie w złotych polskich w załączonym 

formularzu ofertowym. 

2. Ceny określone przez Wykonawcę w formularzu ofertowym są cenami ryczałtowymi i nie 

będą waloryzowane przez okres trwania umowy. 

3. Płatności: w terminie 21 dni od dnia otrzymania faktury. 

4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 
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III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

 

Ostateczny termin wykonania przedmiotu zamówienia: 30.08.2019 r.. 

 

IV. KRYTERIA WYBORU ORAZ SPOSÓB OCENY OFERT. 

 

1. Zamawiający dokona oceny i wyboru wykonawców  stosując następujące kryteria wyboru: 

Kc - cena ofertowa brutto – 80 % 

                                               Kg – gwarancja – 20 %                                       

 

2. Wykonawcy zostaną przydzielone punkty za cenę ofertową na podstawie obliczenia udziału 

procentowego najniższej ceny w stosunku do ceny badanej oferty, według wzoru: 

 

 

              najniższa oferowana cena ofertowa 

Ilość punktów Kc =        X 80  

             cena ofertowa badanej oferty 

             

3. Wykonawcy zostaną przydzielone punkty za udzielenie gwarancji na przedmiot 

zamówienia ponad wymagany przez Zamawiającego minimalny okres 24 miesięcy. 

Wymagany w tym przypadku termin gwarancji nie odnosi się do gwarancji opisanej na 

materiały do wykonania sieci teleinformatycznej) 

a) Za każde, dodatkowo zaoferowany 1 miesiąc gwarancji oferta otrzyma 1 punktu z 

zaznaczeniem, że maksymalna ilość punktów do uzyskania w kryterium wynosi 20.  

b) Przykład: 

- wskazanie w formularzu ofertowym 24 miesięcy gwarancji = 0 pkt. w Kg 

- wskazanie w formularzu ofertowym 36 miesięcy gwarancji = 12 pkt. w Kg 

- wskazanie w formularzu ofertowym 44 miesięcy gwarancji = 20 pkt. w Kg 

Okres gwarancji dotyczy wykonanych robót budowlanych oraz wszystkich 

zamontowanych urządzeń i elementów małej architektury. 

5. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z największą liczbą punktów, tj. 

przedstawiająca najkorzystniejszy bilans kryteriów oceny ofert. 

 

V. WARUNKI UDZIAŁU: 

 

1. Zamawiający wymaga aby Wykonawca wykazał, że w okresie ostatnich pięciu lat przed 

upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w 

tym okresie), zrealizował co najmniej 3 zadania, polegające na budowie placu zabaw wraz 

z montażem urządzeń zabawowych oraz elementów małej architektury o wartości min. 

100.000,00 zł brutto każda. 

2. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował min. 1 osobą pełniącą funkcję 

kierownika robót, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami 

budowlanymi w specjalności architektonicznej lub konstrukcyjno-budowlanej, 

odpowiadające wymaganiom określonym w ustawie Prawo budowlane lub odpowiadające 

im ważne uprawnienia, w zakresie adekwatnym do przedmiotu zamówienia, które zostały 

wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub przepisów nie będących 

prawem krajowym. 
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3. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował następującym potencjałem 

technicznym: 

• koparka o poj. łyżki min. 0,3 m3 

• samochód wywrotka o ładowności min. 7 Mg 

W celu potwierdzenia, że Wykonawca spełnia opisane wyżej warunki do oferty należy 

dołączyć: 

1. Wykaz osób wg załącznika nr 3 

2. Wykaz zrealizowanych robót wg załącznika nr 4 

3. Wykaz sprzętu wg załącznika nr 5 

4. Oświadczenie własne Wykonawcy wg załącznika nr 6 

 

4. W celu potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane odpowiadają wymaganiom 

określonym przez Zamawiającego, Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą: 

• kart technicznych oferowanych urządzeń zabawowych i urządzeń fitness. 

• certyfikatów proponowanych zewnętrznych urządzeń wydanych przez akredytowaną 

jednostkę certyfikującą na każde urządzenie zabawowe z osobna, potwierdzające 

zgodność tych urządzeń z normą PN-EN 1176:2009 + autoryzacja producenta. 

 

VI. PRZESŁANKI WYKLUCZENIA I ODRZUCENIA OFERT. 

Zamawiający wykluczy Wykonawcę, który nie wykaże spełniania warunków z postępowania. 

Oferta zostanie odrzucona jeżeli: 

1. Treść oferty jest niezgodna z treścią Zapytania Ofertowego w szczególności w zakresie 

• Przedmiotu zamówienia 

• Terminu wykonania 

• Gwarancji 

• Zakresu żądanych dokumentów 

2. Ten sam wykonawca złożył więcej niż jedną ofertę. 

 

VII. SKŁADANIE OFERT 

 

Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy i Miasta Gryfów Śląski lub przesłać 

pocztą tradycyjną do 18 lipca 2019 r. do godziny 14:00. na adres Urząd Gminy i Miasta 

Gryfów Śląski, Rynek 1, 59- 620 Gryfów Śląski. 

Ofertę należy opisać nazwą postępowania. 

Otwarcie ofert nastąpi 18 lipca 2019 r. o godz. 14:15 w Urzędzie Gminy i Miasta Gryfów 

Śląski, Rynek 1, 59- 620 Gryfów Śląski, pok. nr 13. 

 

 

Osoby upoważnione do udzielania wyjaśnień ze strony Zamawiającego: 

Andrzej Tartak, email: zamówienia_pub@gryfow.pl 

 
Załączniki 

1. Formularz ofertowy 

2. Postanowienia umowy 

3. Wykaz osób 

4. Wykaz zrealizowanych robót 

5. Wykaz sprzętu 

6. Oświadczenie własne wykonawcy 

7. Dokumentacja techniczna                                                                                   


