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1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 
Gmina Kornowac,  
ul. Raciborska 48, 
44-285 Kornowac 
tel.: 32 430 10 37; faks: 32 430 13 33 
http:/www.kornowac.pl 
e-mail: urzad@kornowac.pl 
 
2. TRYB POSTĘPOWANIA  
 
Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego zgodnie z zasadą 

konkurencyjności, na podstawie art. 43a 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 (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 562 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Rolnictwa 

i Rozwoju Wsi z dnia 20 lutego 2018 r. w sprawie wyboru wykonawców zadań ujętych w 

zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji oraz warunków dokonywania zmniejszeń kwot 

pomocy oraz pomocy technicznej (Dz.U. z 2108, poz. 396) 

Niniejsze zapytanie ofertowe jest opublikowane na stronie internetowej Agencji 

Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa: www.portalogloszen.arimr.gov.pl oraz Gminy 

Kornowac www.kornowac.pl 

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  
 

Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn.: „Budowa wiaty wraz z 
zagospodarowaniem terenu przy ul. Lęgów w Rzuchowie”  
 
Zakres przedmiotu zamówienia polega na zagospodarowaniu przestrzeni publicznej poprzez 
budowę wiaty wraz z urządzeniami towarzyszącymi, w tym: wykonanie wiaty wolnostojącej 
w konstrukcji drewnianej, montaż urządzeń małej architektury – ławki, kosze na śmieci, 
stojak na rowery, wykonanie miejsca na rozpalanie ogniska, utwardzenie terenu 
(nawierzchnia szutrowa) oraz wykonanie nowych nasadzeń ( żywopłot z tui, oddzielający 
miejsce wypoczynku od drogi) i wykonanie trawników dywanowych siewem oraz 
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 
Projektowana inwestycja znajduje się przy ul. Lęgów w Rzuchowie na działkach nr 2050/47, 
2048/47, 2052/53. Istniejące działki obecnie są wolne od zabudowy. 
Opis wiaty.  
Drewno konstrukcyjne – C24. Fundamenty pod słupki dla wiaty 40x40 cm. Fundamenty 
układać na warstwie chudego betonu gr. 10 cm. Poziom posadowienia fundamentów 100 cm 
poniżej poziomu terenu. Słupy drewniane 14x14 cm, zakotwione do fundamentu za pomocą 
systemowych łączników. Projektowana więźba dachowa – krokwiowo-płatwiowa. Kąt 
nachylenia połaci dachowych 38o, poszczególne elementy więźby dachowej skręcać 
dodatkowo śrubami M16. Pokrycie dachu stanowi blachodachówka w kolorze grafitowym. 
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Więźba dachowa – krokwie – 8x16, zamocowane do płatwiach 14x18.Zastosować deskę 
okapową (3,8) x (12-15) cm. 
Utwardzenia 
Pod wiatą wykonać utwardzenie z kostki betonowej gr. 6cm. Wokół utwardzenia wykonać 
obrzeże betonowe. Powierzchnia z nawierzchni szutrowej (grys granitowy), miejsce na 
ognisko o nawierzchni z kostki granitowj 18/20 cm (detal 1), powierzchnia trawiasta oraz 
obrzeże gumowe między utwardzeniem szutrowym a trawnikiem. 
Mała architektura 
Ławki z bali 160x40 – 4 szt., kosze na śmieci – 2szt., stojaki dla rowerów – 6szt. 
Wykonanie nasadzeń 
Żywopłot – tuja szmaragd wys. do 1m, co 80 cm (63 szt.) 
 
Wszelkie stosowane rozwiązania, materiały i technologie branżowe muszą spełniać wymogi 
wynikające z przepisów Prawa Budowlanego, w szczególności Rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dziennik Ustaw nr 75 poz. 690)oraz wymogi 
Dzienników Ustaw i ustaleń Polskich norm dotyczących: bezpieczeństwa konstrukcji, 
bezpieczeństwa pożarnego, bezpieczeństwa użytkowania. 
Przy realizacji obiektu powinny być stosowane materiały dopuszczone do obrotu i 
stosowania w budownictwie, tzn. te, które są zgodne z przepisami Prawa Budowlanego, czyli 
wyroby posiadające: certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub certyfikat 
zgodności z Polską Normą, aprobatę techniczną w przypadku wyrobów dla których nie 
ustanowiono Polskiej Normy. 
 
Przed rozpoczęciem prac teren wokół należy oznaczyć taśmą ostrzegawczą. 
 
Roboty budowlane powinny być wykonywane przez wyspecjalizowne firmy, pod nadzorem 
osób uprawnionych, zgodnie ze sztuka budowlaną, „Warunkami technicznymi wykonania i 
odbioru robót budowlanych”, dokumentacją projektową oraz przepisami BHP. Za 
zamówienia materiałów odpowiada wykonawca. 
 
Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg wspólnego słownika zamówień (CPV) 

45262300-4 – Betonowanie  
45261100-5 – Wykonywanie konstrukcji dachowych 
45261210-9 – Wykonywanie pokryć dachowych 
45233300-2 – Fundamentowanie autostrad, dróg, ulic i ścieżek ruchu pieszego 
45233200-1 – Roboty w zakresie różnych nawierzchni 
45112710-5 – Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych 
45112720-8 – roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych 
 

Zamówienie nie jest podzielone na części. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert 
częściowych. 
 
Inwestycja jest współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 



  
 
Zamówienie należy wykonać do 30.06.2018 r. 
 
4. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

 
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy którzy: 
1) Spełniają niżej wymieniony warunek udziału w postępowaniu dotyczący posiadania 

wiedzy i doświadczenia:  
Wykonawca winien wykazać, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu 

składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, 
wykonał należycie co najmniej 1 robotę budowlaną, której przedmiotem było wykonanie 
prac z zakresu zagospodarowania terenu wraz z elementami małej architektury, w 
rozumieniu przepisów ustawy prawo budowlane, o wartości robót nie mniejszej niż 20 
000 zł brutto.  

 
Na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu Zamawiający wymaga 

złożenia wraz z ofertą wykazu zadań (robót budowlanych) wykonanych nie wcześniej niż 
w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, 
wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów na rzecz których usługi zostały wykonane, 
z załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane 
należycie, w szczególności informacji o tym, czy roboty zostały wykonane zgodnie z 
przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których 
mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego 
roboty budowlane były wykonane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym 
charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. 

Wykaz należy sporządzić według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 2 do niniejszego 
zapytania ofertowego 

 
2) Dysponują o osobami posiadającymi wymagane uprawnienia budowlane wynikające z 

ustawy z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2017 poz.1332), do kierowania 
robotami budowlanymi w specjalności budowlanej konstrukcyjnej (minimum 1 osoba) 

 
 
5. KRYTERIA OCENY OFERT I ICH ZNACZENIE:  

 
1. Zamawiający wyznaczył następujące kryteria oceny ofert i ich znaczenie: 

 

L.p. Kryteria brane pod uwagę przy ocenie ofert Znaczenie   
ilość pkt. 

1. C1. Cena oferty   70 

2. C2. Okres gwarancji  30 

 Razem 100 

 
 



  
Oferty zostaną ocenione wg wzorów: 
 
                      najniższa cena podana w ofertach nie podlegających odrzuceniu 
        C1 = ------------------------------------------------------------------------------------   x  70 pkt 
                      cena oferty badanej nie podlegającej odrzuceniu  
 
 

  Sposób punktacji w kryterium okres gwarancji: 
 

- określając  okres gwarancji  wynoszący 60 m-cy, wykonawca  otrzyma 30 punktów  
-  określając  okres gwarancji wynoszący 48 m-cy, wykonawca otrzyma 20 punktów  
-  określając  okres gwarancji wynoszący 36 m-cy, wykonawca otrzyma 10 punktów. 
 

      Minimalny wymagany przez Zamawiającego okres gwarancji na wykonane roboty budowlane 
wynosi 36 miesięcy. 

 
      Maksymalny wymagany przez Zamawiającego okres gwarancji na wykonane roboty budowlane 

wynosi 60 miesięcy. Jeżeli Wykonawca zaoferuje okres gwarancji dłuższy niż 60 miesięcy do oceny 
ofert zostanie przyjęty okres 60 miesięcy i taki zostanie uwzględniony także w umowie. 
 

Uwaga! 
 Okresy gwarancji  należy podać  w miesiącach  w  formularzu  ofertowym  (Załącznik Nr 1). 
 

Wykonawca,  który   poda   w   ofercie  maksymalny  okres  gwarancji otrzyma najwyższą liczbę 
punktów w kryterium okres gwarancji. 

 
2. Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą, przez co należy rozumieć ofertę,  która 

uzyska najwyższą liczbę punktów obliczonych w oparciu o ustalone kryteria spośród 
ofert nie podlegających odrzuceniu. Punkty przyznane zostaną w poszczególnych 
kryteriach, a następnie zsumowane tj. C1 + C2 = C. Końcowy wynik powyższego 
działania zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku. 

3. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej 
ofert przedstawia ten sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający 
spośród tych ofert wybiera ofertę z niższą ceną. 

4. Cena oferty za realizację przedmiotu zamówienia przedstawiona w formularzu oferty, 
będzie ceną ryczałtową w rozumieniu art. 632 ustawy Kodeks cywilny. 

5. Cena zawarta w formularzu oferty, o którym mowa powyżej musi być wyrażona w 
złotych polskich, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.  

6. Cena oferty powinna obejmować wszystkie elementy wyszczególnione przy 
określeniu przedmiotu zamówienia oraz zawierać podatek VAT. W związku z tym 
musi ona obejmować przede wszystkim wszelkie koszty niezbędne do prawidłowej 
realizacji zamówienia, wynikające wprost z dokumentacji projektowej, jak również 
ewentualnie w niej nie ujęte, a bez których nie można wykona zamówienia.  

7. Wszelkie rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą prowadzone będą w 
złotych polskich.  

 
 



  
6. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

 
1. Każdy Wykonawca może złożyć w niniejszym postępowaniu tylko jedną ofertę. 
2. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej na maszynie, 

komputerze lub nieścieralnym atramentem (zamawiający nie dopuszcza możliwości 
składania ofert za pośrednictwem faksu lub drogą elektroniczną). 

3. Oferta musi być sporządzona w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku 
obcym składa się wraz z tłumaczeniem na język polski. 

4. Oferta powinna być sporządzona z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 
do niniejszego zapytania ofertowego. 
Ofertę cenową należy skalkulować w oparciu o opis przedmiotu zamówienia, czyli 
łączenie danych z analizy dokumentacji projektowej i pomocniczego przedmiaru robót. 
Wykonawca w ramach ceny ryczałtowej ma obowiązek wykonać wszystkie niezbędne 
roboty, które należy wykonać w celu prawidłowego funkcjonowania przedmiotu 
zamówienia z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 

5. Do oferty należy dołączyć wykaz wykonanych zadań (robót budowlanych) sporządzony 
według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego. 

6. Do oferty należy dołączyć kosztorys ofertowy 
7. Treść oferty musi odpowiadać treści zapytania ofertowego.  
8. Każda zmiana i poprawka w treści oferty, w szczególności każde przerobienie, 

przekreślenie uzupełnienie, nadpisanie, przesłonięcie korektorem etc. muszą być 
podpisane lub parafowane przez Wykonawcę. 

9. Oferta i wszelkie oświadczenia muszą zawierać nazwę i adres Wykonawcy oraz podpis, 
pieczątkę imienną osoby upoważnionej do występowania w imieniu Wykonawcy. 

10. Oferta oraz wszystkie załączniki muszą być podpisane przez wykonawcę zgodnie 
z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub osobę upoważnioną. 

11. Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela 
wykonawcy, należy dołączyć właściwe umocowanie prawne. 

12. Ofertę z załączonymi dokumentami należy umieścić w opakowaniu uniemożliwiającym 
odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być 
opatrzone nazwą i adresem wykonawcy oraz opisane: 
 

Gmina Kornowac  
ul. Raciborska 48 
44-285 Kornowac 

 
Oferta na realizację zadania pn. „Budowa wiaty wraz z zagospodarowaniem 
terenów przy ul. Lęgów w Rzuchowie” 

 
 

 
13. Wykonawca może wprowadzić zmiany do oferty przed upływem terminu składania 

ofert. Zmiany należy złożyć według takich samych zasad jak składana oferta 
z oznaczeniem; „ZMIANA”. Wykonawca może wycofać złożona przez siebie ofertę 
przed upływem terminu składania ofert poprzez pisemne powiadomienie złożone 



  
według tych samych zasad jak składana oferta z oznaczeniem „WYCOFANIE”. Oferty 
wycofane nie będą otwierane. 

14. Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem ofert ponoszą Wykonawcy. 
 

7.TERMIN, MIEJSCE I FORMA SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT. 
  

1. Termin złożenia oferty: 26 marca 2018 r. do godz. 9.00.  
2. Miejsce złożenia oferty: Urząd Gminy Kornowac, ul. Raciborska 48, 44-285 

Kornowac (sekretariat). 
3. Oferty, które wpłyną do Zamawiającego za pośrednictwem polskiej placówki 

operatora publicznego lub innej firmy kurierskiej po wyznaczonym w niniejszym 
zapytaniu terminie składania ofert – nie będą rozpatrywane.  

4. Wykonawca związany jest ofertą przez okres 30 dni od dnia otwarcia ofert. 
 

8.PRZESŁANKI ODRZUCENIA OFERTY, POPRAWIANIE OMYŁEK, UZUPEŁNIANIE 
I WYJAŚNIANIA DOKUMENTÓW, WYBÓR OFERTY. 
 

1. Oferta podlega odrzuceniu w przypadku, gdy: 
1) jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego lub 
2) została złożona przez podmiot: 

a) niespełniający warunków udziału w postępowaniu określonych w rozdz. 4 
niniejszego zapytania ofertowego lub 

b) powiązany osobowo lub kapitałowo z beneficjentem 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 (tj. Dz. U. 2017, poz. 562 z późn. zm.), lub 

3) została złożona po terminie składania ofert określonym w zapytaniu ofertowym, 
2. Oferta nie podlega odrzuceniu, mimo że została złożona przez podmiot powiązany 

osobowo lub kapitałowo z osobą, o której mowa w art. 43a ust. 4 ustawy, jeżeli osoba 
ta nie będzie brała udziału w dalszym postępowaniu w sprawie wyboru Wykonawcy 
robót. 

3. Zasady wyjaśniania dokumentów: 
W toku badania i oceny ofert  Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień 
dotyczących treści złożonych ofert. Zamawiający i wykonawca nie mogą prowadzić 
negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz dokonywać jakiejkolwiek zmiany w treści 
 

9.OKREŚLENIE WARUNKÓW ZMIANY UMOWY  
 
1. Strony przewidują możliwość dokonania zmian postanowień niniejszej umowy w niżej 

wymienionych  przypadkach: 
1) zmiany mające wpływ na termin wykonania umowy: 

a) możliwe jest przedłużenie terminu zakończenia umowy o czas opóźnienia, jeżeli 
opóźnienie to wynika z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego i jeżeli takie 
opóźnienie jest lub będzie miało wpływ na termin wykonania przedmiotu 



  
umowy, w zakresie następujących obowiązków Zamawiającego: 

 przekazanie placu budowy, 

 przekazanie dokumentów budowy, 
b) możliwa jest zmiana terminu wykonania umowy ze względu na: 

 wstrzymanie prac objętych umową przez właściwe organy z przyczyn 
niezależnych i niezawinionych od Wykonawcy co uniemożliwia terminowe 
zakończenie robót, 

 wystąpienie niemożliwych do przewidzenia zdarzeń losowych, np. pożar, 
powódź, itp., 

 z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie przedmiotu 
umowy, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron, 

     2) inne zmiany do umowy mogące skutkować zmianą wynagrodzenia: 

                  -  zmiana stawki podatku VAT, 

                 -  zmiany przepisów prawa  istotnych dla  postanowień  zawartej umowy, 

2. Wykonawca nie będzie miał prawa do żądania przedłużenia terminu wykonania umowy 
jeżeli przedłużenie terminu wynika z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 

3. Zmiany umowy nie mogą naruszać przepisów § 9 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i 
Rozwoju Wsi z dnia 14 lutego 2018 r. w sprawie w sprawie wyboru wykonawców zadań 
ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji oraz warunków dokonywania 
zmniejszeń kwot pomocy oraz pomocy technicznej (Dz. U. z 2018 r., poz. 369) 
 

10.INNE INFORMACJE  
 
Osoba upoważniona przez Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcami: 
Gilbert Kramarczyk, email: inwestycje@kornowac.pl Zapytania w zakresie przedmiotu 
zamówienia należy kierować na w/w adres email, telefonicznie pod nr tel. 032 430 10 37 lub 
faksem pod nr 32 430 13 33. 
 
11.ZAŁACZNIKI: 
 

 ZAŁĄCZNIK NR 1 – Formularz oferty 

 ZAŁĄCZNIK NR 2 – Wykaz zadań 

 ZAŁĄCZNIK NR 3 – Przedmiar robót 

 ZAŁĄCZNIK NR 4 – Projekt umowy 

 ZAŁĄCZNIK NR 5 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – dokumentacja 
projektowa 


