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ZAPYTANIE OFERTOWE 

Wójt Gminy Złotów 

wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia  

o wartości poniżej 30.000,00 euro na wykonanie robót budowlanych: 

„Obszar sportowo-rekreacyjny we Franciszkowie – utwardzenie terenu i obiekty małej 

architektury” 

i 

 zaprasza do złożenia oferty 

Do prowadzonego postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 

2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U.  z 2015 r., poz. 2164) – art.4 pkt 8 ustawy. 

 

1. Tryb udzielenia zamówienia: 

Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone w trybie zapytania ofertowego 

zgodnie z § 2 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 stycznia 2017 r. w 

sprawie szczegółowych warunków i trybu konkurencyjnego wyboru wykonawców zadań 

ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji i warunków dokonywania zmniejszeń 

kwot pomocy oraz pomocy technicznej ( Dz. U.  poz. 106).  

2. Opis zadania - przedmiot zamówienia: 

1) Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z utwardzeniem 

terenu na którym zostanie zlokalizowany obiekt rekreacyjno-sportowy. 

Nawierzchnia z kostki betonowej gr. 6cm na podsypce cementowo-piaskowej- 232m
2 

2) Zamówienie obejmuje również dostawę i montaż elementów małej architektury: 

a) siłownia zewnętrzna: ławka prosta, wyciskanie siedząc (tzw. motyl), orbitrek, biegacz, 

prasa nożna,  

b) stół do ping ponga,  

c) stół do szachów, 

d) piłkarzyki, 

e) tablica informacyjna (tablica o dofinansowaniu inwestycji ze środków UE, wym.30x60cm, 

wykonana z profili metalowych), 

f) tablica edukacyjna (wym. 120x100cm) 

g) sortownik na odpady 4 komorowy, poj.  komory 120l, umożliwiający sortowanie czterech 

kategorii odpadów – plastik, papier, szkło, różne. Pojemniki z materiału odpornego na 

warunki atmosferyczne. 

Szczegółowy zakres rzeczowy zamówienia określono w załączonej dokumentacji projektowej 

i przedmiarze robót. 

Uwaga!  

Załączona dokumentacja „Projekt terenów rekreacyjno-sportowych wiaty grillowej z siłownią 

zewnętrzną i obiektami małej architektury we Franciszkowie (dz. nr 106/4, 106/5)” obejmuje 

szerszy zakres inwestycji, niż przedmiotowe zamówienie. 

Przedmiot zamówienia nie obejmuje wykonania wiaty grillowej. 

 

3. Warunki udziału w postępowaniu: 

Zamawiający nie określa szczegółowych warunków udziału w postępowaniu. 

 

4. Wymagany termin realizacji robót:   do 20.11.2017 r. 

 



5. Kryteria oceny ofert i opis sposobu przyznawania punktacji w poszczególnych 

kryteriach:                             
                           Cena: 80% 

                           Termin wykonania zamówienia: 20% 
Cena ofertowa brutto – 80% (waga) – maksymalnie 80 punktów 

                        Cena najtańszej oferty 

                   C = ------------------------- x 80 pkt 

                         Cena badanej oferty 

Termin wykonania – 20% (waga) –  maksymalnie 20 punktów 

          Termin wykonania do 20 października 2017 r. – 20 pkt 

          Termin wykonania do 31 października 2017 r. – 15 pkt 

          Termin wykonania do 10 listopada 2017 r. – 10 pkt 

          Termin wykonania do 20 listopada 2017 r. – 5 pkt 

UWAGA!!! 

W przypadku krótszego niż do 20 października 2017 r. terminu wykonania  zaproponowanego 

w ofercie przez Wykonawcę, Zamawiający przyzna w tym kryterium nie więcej jak 20 pkt. 

Maksymalny termin realizacji zamówienia wymagany przez zamawiającego – do 20.11.2017r. 

Całkowita liczba punktów, jaka otrzyma dana oferta, zostanie obliczona wg poniższego 

wzoru: 

                          S = C + T 

S – całkowita liczba punktów 

C– punkty uzyskane w kryterium „cena ofertowa brutto” 

T - punkty uzyskane w kryterium „termin wykonania” 

Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania wynosi 100. 

 

6. Opis sposobu obliczenia ceny oferty:  

Cena oferty ma charakter ryczałtu, o którym mowa w art. 632 Kodeksu cywilnego. Do ceny 

netto należy doliczyć podatek VAT. 

W cenie oferty wykonawca jest zobowiązany uwzględnić wszystkie  koszty wynikające z 

wykonania całości robót objętych zamówieniem, w tym koszt: 

a/ organizacji zaplecza i placu budowy wraz z dostarczeniem i niezbędnym doprowadzeniem 

energii elektrycznej i wody oraz zabezpieczeniami wynikającymi z przepisów BHP i ppoż.  

b/dostarczenia do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu, 

c/ uporządkowanie terenu wykonywanych prac, 

d/ ubezpieczenia prowadzonych robót budowlanych. 

Przedmiar robót należy traktować jako element pomocniczy, nie służący bezpośrednio do 

określenia ceny oferty. 

W cenie ryczałtowej oferty, Wykonawca nie uwzględnia kosztów robocizny wykonania 

koryta pod place utwardzone (poz. 4 i 5 przedmiaru). Roboty te wykona Zamawiający.  

 

Przed złożeniem oferty wykonawca winien przeprowadzić wizję lokalną celem określenia 

wszelkich okoliczności mających wpływ na realizację robót i określenie ceny ryczałtowej. 

 

7. Sposób przygotowania oferty: 

1) Wykonawca powinien sporządzić ofertę na wymaganym formularzu ofertowym ( załącznik 

nr 1), podając cenę  netto, cenę brutto oraz oferowany termin wykonania zamówienia.  

2) Oferta winna zawierać nazwę i adres wykonawcy oraz podpis osoby uprawnionej lub 

upoważnionej do występowania w imieniu wykonawcy, przy czym podpis musi być czytelny 

lub opatrzony pieczątką imienną. 

3) Do oferty należy załączyć następujące dokumenty: 



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

gospodarczej, 

b) oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z zamawiającym (załącznik 

nr 2). 

8. Warunki wykluczenia: 

1. Zamówienie nie może zostać udzielone podmiotowi powiązanemu osobowo lub kapitałowo 

z zamawiającym. 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, polegające w szczególności na: 

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; 

b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji; 

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 

pełnomocnika; 

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w 

linii prostej; 

e) pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to 

budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób. 

 

9.Termin i miejsce składania ofert:  

Oferty należy składać w Urzędzie Gminy w Złotowie, ul Leśna 7,  77-400 Złotów, w terminie 

do 11.09.2017 r. do godz. 11
00

  w pokoju nr 1 (sekretariat). 

 

10. Przesłanki odrzucenia oferty: 

Oferta podlega odrzuceniu w przypadku, gdy: 

1) jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego lub 

2) została złożona przez podmiot 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, lub 

3) została złożona po terminie składania ofert określonym w zapytaniu ofertowym. 

 
 

Załączniki: 

1. Formularz oferty. 

2. Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych. 

3. Przedmiar robót. 

4. Projekt budowlany. 
 

 

 

 

 

 

 

 


