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Zapytanie ofertowe

na WYkonanie zadania inwestycyjnego ,,Budowa otwartej strefy Aktywności przy szkole Podstawowej
im, Władysława Ja8jełly W czerwińsku nad Wisłą"

zamawiaiacv
Gmina cżerwjńsk nad Wisłą
u, Władysława ] agielly 16
09 150 czeMińsk nad Wisłą
Ielfiax24 231,58 6a/ 24 2315199

Zap}tanie ofertowe prowadżone jest W L,]paosżczonyrn postępowaniu W forrnie rożeznanla cenowego
dla zarnóW]enia plb icznego o Wartości poniżej 30,0oO euro, aft, 4 pkt 8 ustawy ż dnia 29 stycżnia
2004 r, - Prawo zamów]eń publicznych (tekst jedno]ity Dż, l], 2 2018 r., poz, 1986)

opis przedmiotu zamóWienia
Przedmiotem inwestycji jest rea iżacja ogó nodostępne] otwartej strefy aktywnoścl (Wariant
roższerzony) przy szko e Podstawowej im, Władyslawa Ja8iełły W czerwińsku nad W]słą Z oka]izowanei
na części dż, nr ewid, 27/12 W sieicu, o Wyrniarach 13,5 m x 11,5 m. W rarnach prograrn|],,otwartej
strefy Aktywności edyc]a 2018" panuje się Wykonać siłownię p]ene.ową, skiadającą się ż sżeśc]u
urządzeń treningowych, strefę re aks! 5kładającą się z 2 g]er (stół do chińcżyka ]ub szachóW oraż 8ra W

kólko i krzyżyk),4 ławk], kosże na śmieci oaaZ piac zabaw o charakterze spraWnościowym, W składżie
które8o będą następ|]jące urządżenia dla dziecj (huśtawka bocianie 8niażdo, mlynek, Zestaw
sprawnościowy tod oraz tab]]ca informacyjna, Dodatkowo panuje s]ę nasadżenia ż]eeni ozdobn€j
n]skiej oraż 8 sżtuk krżewóW i8lastych,
Dod5!a\Ąo\Ąe paraTera/ teC" cl-e obiel !-,
- PoW]erżchnia nawierzchn] bezpiecznej syntetycznej ż płyt sBR: 60 m'
- PoWierżchnia naWierzchni beżpiecżnej żWirowej 1B5+65=350m'
- o8rodżona powierzchnia, na której będżie ż okaliżowany plac żabaw iczęść strefy relaksL] Wynos]
138m'.
sżcże8Ólowy opis prżedmiotu żamÓWienia 2najdu]e się W załącżniku na 2 oraZ na stronie internetowe]'
htip://cżerW nsk,bipgmina,p /Wiadomosci/11139/żaOVtan ja ofertoWe

sżcze8ólowy Zakres praw ]obowiązkóW żW]ązanych ż realizacją żamóWienia okreśa Wżór Umowy
stanowlący załącżnik nr 4 do Zapytania ofertowe8o.

Wyna8ania ZamaWiającego dotyczące zamóWienia
1, Terrnin realizacji zamÓW]enia: do dnia 17,06.2019 r, Wykonawca jest żWiązany ofertą przez

okres 60 dni, Bie8 terminu zWiąZanla ofella rożpoczyna się Wraż ż Upływem terminu składania ofert,
2, W przypadku żainteresowania rea]]żac]ą n]niejszego żamóWienia, żaprasżamy do złożenia
oferty cenowej żgodn]e z żalącżn]kiem nr 1 W formie p]semnej (za poŚredn]ctwem operatora
pocżtowe8o W rożL]mieniu ustaWy z dnia 23 istopada 2012 a, - prawo pocztowe Dż.U,2018, 21B8 t,j, ,
osobiście lL]b ża pośrednictwem posłańca) W terminie do dnia 12.03,2019 r. do godż. 10:00,
3, Miejsce żłożenia oferty: Urżąd Gminy cżerwińsk nad Wislą (sekretariat), u]. WladyslaWa ja8iełły 16,
09,150 czerwińsk nad Wisłą. ofeńę nalezy prżygotować n. formulaTżu stanoW]ąrym żałącżnik nr 1do
niniejszego zap}tania ofertowe8o oraż dołącżyć Wypełniony i podpisany żałącżnik nr 3.
ocena ułożonych ofert będZie dokonana W oparciU o kryteriurn najniżsżej cenV,
4, NieżWlocżnie po otwarci! żłoźonych ofert zamaWiający żamieści na Własnej stronje
]nternetoWe] http://cżerWinsk,bipgrnina,p/Wiadornosci/11139/żapytania_ofertoWe oraz prZekaże
wykonawcom, klólzy zlaży i oferty informację Z otwarcla ofeń, W sżcżególności informacje dotyczące
firm oaaZ adresóW WykonawcóW, którzy Złoży i oferty W tearninie określonym W żapytaniU ofertowym
oraz ceny żaWartej W ofeńach,
informacja o przesłankach odrzucenia oferty/Warunki Wykluczenia
Zamawiający odrzuci ofertę W przypadku, gdyI



1)jejtreść nie odpowiada treści żapytania ofertowego lub
2) żostała Złożona przeż podmiot:
a) niespełniający WarunkóW udziału W postępowaniU W spraWie Wyboru przez beneficjenta Wykonawcy
dane8o żadania ujęte8o W żestawien]u rżecżowo finansowym ooeracji okreś onych W żapytaniu
ofe-owyT -b
b) powiązany osobowo lub kapitatowo\ż beneficjentem ub osobami, o których mowa W art, 43a ust.4
Llstawy, lub
3) żostała zlożona po terminie składania ofert określonym w zapvtan]u ofeńoWVm.

inne zastrzeżenia
1) Zakazana jest żmiana taeści ofeńy W zakresie e ementóW pod]egających ocenie W ramach

kryterióW oceny ofert (W tym W sżcze8ólności Wysokość zaoferowanej ceny),
2J Wymagany okres gwaaancji: żgodnie ż Wymaganym okresem trwałości W ramach pro8ramu

rozwoju małe] infrastruktury spońowo-rekreacyjnej o charakterże Wielopokoleniowym -
otwarte strefy aktywności (osa) edycja 2018, tj, 7 lat (84 miesiące) od zakońcżen]a realiżac]i
2adania inWesiycyjnego.

3) Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamóWienia W prżypadku
gdy najkoazystniejsza oferta prżedstawie cenę WyżsZą, niż Zamawiający jest W stanie żapłaciĆ.
Zamaw]ający żastrże8a sobie róWnleż plawo do unieważnien]a postępowania bez podanja
prżVcżVn.

4) Zamawia]ący przewiduje możliwoŚĆ istotnych żrnian UmoWV Zawaftej W Wyniku
prżeproWadzonego postępoWania,

5) ZamaWiający dopusżcża możliwoŚĆ zastosowania urżądżeń róWnoważnych, ż żachowaniern nie
gor5Ą/ch standardów technjcznych, technologlcznych i]akościowych.

6) ]eżeli Wykonawca, którego oferta została Wybrana, uchyla się od rea iŻac]l żamowenla/
Zamawiający może Wybrać ofertę najkorżystniejsżą spośród pozosta]ych ofeł-t,

7) NiedopUsżcżalne je5t 5kładanie ofert cżęścioWych,
8) fo-Ta Wy-a8rodze- a - ryclć\owa,
9) osobą upoważnioną do kontaktóW ż Wykonawcą jest And.żej Krżemiński Tel 2423158 69 -

emailżp@czerWinsk.pl


