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ZAPYTANIE OFERTOWE 
 

o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy  

z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  

(Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) określonego w art. 4 pkt 8 

 

 

Zamawiający: 

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Zieleniec 

Zieleniec 90 

07-140 Sadowne 

 

Opis przedmiotu zamówienia: 

Przedmiotem zapytania jest wykonanie ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w Zieleńcu. 

Zakres przedsięwzięcia obejmuje: 

- ogrodzenie z siatki ocynkowanej, 

- ogrodzenie frontowe z profili zamkniętych z bramą i furtką. 

 

Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami, przepisami 

prawa. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, zgodność z warunkami 

technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia oraz z zasadami sztuki 

budowlanej i normami przy zachowaniu przepisów BHP, przy maksymalnym ograniczeniu 

uciążliwości prowadzenia robót dla najbliższego otoczenia. 

 

Zamawiający dopuszcza stosowanie rozwiązań równoważnych. Występujące  

w opracowaniach nazwy, typy i pochodzenie produktów nie są dla Wykonawców wiążące, 

przez co należy rozumieć, że Zamawiający dopuszcza zastosowanie i przyjęcie do oferty 

urządzeń, produktów, materiałów i technologii równoważnych, pod warunkiem, że spełnione 

będą wymagania w zakresie standardów jakościowych oraz parametrów technicznych  

i technologicznych założone w dokumentacji technicznej i nie będą miały wpływu na zmianę 

ustalonej ceny ryczałtowej w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia. 

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera przedmiar robót oraz dokumentacja 

graficzna stanowiące załącznik do zapytania. 

 

Termin realizacji zamówienia: 

Zadanie należy zrealizować w terminie do 31.07.2018 r. 
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Warunki udziału w postępowaniu: 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu 

oraz: 

a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, 

b) posiadają wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia, 

c) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia, 

d) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 

 

Warunki wykluczenia: 

Zamówienie nie może zostać udzielone podmiotowi powiązanemu osobowo lub kapitałowo  

z Zamawiającym. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe 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 jako wspólnik w spółce cywilnej lub osobowej, 

b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji spółki kapitałowej; 

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta  

lub pełnomocnika; 

d) 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, 

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

to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób. 

 

Kryteria wyboru ofert: 

Cena – 100% 

 

Powyższym kryteriom Zamawiający przypisał następujące znaczenie:  

Kryterium Max. liczba 

punktów 

Sposób oceny wg wzoru 

 

 

Cena brutto 

 

 

100 

 

        Cena najtańszej oferty  

A = ----------------------------- x 100 pkt  

          Cena badanej oferty  

 
 

 

Cena powinna zawierać  wszystkie koszty związane z realizacją zadania wynikające wprost, 

jak również inne niezbędne do wykonania zadania. 
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Dodatkowe informacje: 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość: 

a) zmiany zapytania ofertowego przed upływem terminu składania ofert, 

b) zakończenia postępowania bez wyboru żadnej z ofert, 

c) odwołania postępowania do momentu złożenia ofert, 

d) unieważnienia postępowania, jeżeli: 

- cena oferty najkorzystniejszej przekroczy kwotę, którą Zamawiający zamierza 

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,  

- wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że realizacja zamówienia nie leży  

w interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili wszczynania 

postępowania, 

- postępowanie obarczone jest wadą powodującą, że zawarta umowa będzie sprzeczna  

z postanowieniami umowy o dofinansowanie projektu. 

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

 

Oferta musi być sporządzona w formie pisemnej, zgodnie ze wzorem formularza ofertowego, 

stanowiącego załącznik do Ogłoszenia.  

Oferta i wszystkie załączniki powinny być sporządzone w języku polskim i napisane pismem 

maszynowym, za pomocą komputera lub ręcznie pismem wyraźnym, nieścieralnym.  

Ofertę w zaklejonej kopercie, należy złożyć w Urzędzie Gminy Sadowne, ul. Kościuszki 3, 

07-140 Sadowne, pokój nr 18, nie później niż do dnia 27 kwietnia 2018 r. do godz. 10
00

. 

 

Kopertę należy zaadresować według poniższego wzoru: 

OFERTA  „Wykonanie ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w Zieleńcu” 

NIE OTWIERAĆ PRZED 27.04.2018 r. 

 

Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone po upływie terminu do składania ofert.  

 

Wraz z formularzem ofertowym Wykonawca składa kosztorys ofertowy sporządzony  

wg załączonego wzoru oraz aktualny odpis z właściwego rejestru / zaświadczenie  

o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (CEIDG). 

Umowa na realizację zamówienia zostanie zawarta na warunkach wymienionych  

w załączniku do ogłoszenia.  

Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy  

w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku 

wystąpienia okoliczności wymienionych w projekcie umowy. 
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Wyniki postępowania zostaną opublikowane na stronie internetowej www.sadowne.pl  

oraz przesłane oferentom za pośrednictwem e-mail. 

 

Osoba do kontaktu: 

Katarzyna Wiechowska, tel. 25 675 34 61, e-mail: inwestycje@sadowne.pl 

http://www.sadowne.pl/
mailto:inwestycje@sadowne.pl

