
Żórawina 2012-07-09

Nr sprawy UG/FiP/MK/1/2012

Urząd Gminy Żórawina

Ul. Kolejowa 6

55-020 Żórawina

urzad@zorawina.pl
tel. 071/381-41-11

fax 071/723-49-00

Zapytanie ofertowe dotyczące:

„Zagospodarowania przestrzeni publicznej poprzez utworzenie miejsca 

do zabaw i ćwiczeń w Żórawinie”

1. ZAMAWIAJĄCY:

GMINA ŻÓRAWINA

ul. Kolejowa 6

55-020 Żórawina

NIP: 914-10-02-520

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem  zamówienia  jest  wykonanie  zadania  polegającego  na:  zagospodarowaniu 

przestrzeni publicznej poprzez utworzenie miejsca do zabaw i ćwiczeń w Żórawinie, 

o powierzchni ok 232 m2 w Żórawinie przy ulicy Mikołaja Kopernika, dz. nr 304/30, (dobór 

urządzeń zabawowych, wykonanie nawierzchni oraz ogrodzenia).

Przedmiot zamówienia należy wykonać z materiałów własnych.

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Usługa obejmuje:

− wykonanie ogrodzenia   o długości: ok 60 mb (panele z drutu ocynkowanego, o wys. 

0,9  m  na  słupkach  stalowych  ocynkowanych  pośrednich  o  średnicy  38  mm  i  z 



podmurówką z betonowych obrzeży trawnikowych 100/25/6 cm; słupki pośrednie w 

rozstawie 2,5 m osadzone na fundamentach betonowych 40x40 cm na głębokości 

80 cm; furtka ogrodzenia o szer. 1 m i wysokości 0,9 m z wypełnieniem  z siatki, zamykana 

na zamek zwykły,

− zdjęcie warstwy ziemi roślinnej   o gr. 15 cm z terenu nawierzchni bezpiecznej,

− utworzenia nawierzchni bezpiecznej   z 20 cm warstwy piasku o pow. 144,75 m2,

− zakup  z  dostawą  oraz  montażem  urządzeń  rekreacyjnych   wykonanych  z  drewna, 

laminatu i tworzywa, zgodnie z normą PN-EN - 1176 :

• piaskownica okrągła   o średnicy 300 cm;

• huśtawka wahadłowa podwójna  ,  o wymiarach:  dług.  145 cm, szer. 350 cm, 

wys. 220 cm, wys. swobodnego upadku 1,5 m;

• zestaw  zabawowy   o  wym.:  dług.  735  cm,  szer.  865  cm,  wys.  350  cm, 

wysokość   swobodnego upadku 1,5 m (zawierający elementy: płaszczyzna z 

opon,  pomost  ruchomy,  trap/łatwy  dostęp,  drabinka  skośna  szczebelkowa, 

równoważnia skośna, zjeżdżalnia, wieża kwadratowa  z dachem;

• ławki parkowe   z oparciem: 2 szt.

• kosz parkowy na śmieci.  

Zastosowane materiały powinny spełniać wymagania, i być dopuszczone do stosowania na 

placach zabaw.

Zamawiający dopuszcza ok. 5 % różnicę od podanych wymiarów.

4. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:

Termin wykonania usługi:14 dni od podpisania umowy.

5. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:

Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania 

(Zał. nr 1) w języku polskim. Oferta powinna zawierać:

− datę sporządzenia,

− adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, NIP,

− cenę brutto,

− być podpisana czytelnie przez wykonawcę i zawierać pieczątkę firmy

6. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT:

Ofertę należy złożyć do dnia 17/07/2012 r. (do godziny 12.00 – decyduje data wpływu do 

sekretariatu):



a) dostarczyć osobiście na adres: Gmina Żórawina ul. Kolejowa 6,  55-020  Żórawina, 

pokój nr 13 (sekretariat)

b) przesłać pocztą lub kurierem na adres: j.w.

c) przesłać e-mailm na adres fundusze@zorawina.pl  ,  

d) przesłać faxem na numer: 717234900 z dopiskiem:

„Oferta na zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez utworzenie miejsca do zabawi  

i ćwiczeń w Żórawinie. N  ie otwiera  ć   przed 17.07.2012 r., godz.12.30.”  

Poprawki  w  ofercie  muszą  być  naniesione  czytelnie  i  opatrzone  własnoręcznym 

podpisem osoby podpisującej ofertę. Poprawki cyfr i liczb należy pisać słownie.

• Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

• Przed złożeniem ofert wykonawca powinien zapoznać się z przedmiotem zamówienia.

• Oferent  może  przed  upływem terminu  składania  ofert  zmienić  lub  wycofać  swoją 

ofertę.

• W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień 

dotyczących treści złożonych ofert.

• Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: www.bip.zorawina.pl  .  

7. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT:

Oferty zostaną otwarte dnia: 17.07.2012 r. godz. 12.30 w siedzibie Urzędu Gminy Żórawina, 

ul. Kolejowa 6, 55-020 Żórawina w pokoju nr 22. Otwarcie ofert będzie jawne i mogą w nim 

uczestniczyć Wykonawcy.

8. ZASADY I TRYB WYBORU NAJKORZYSTNIEJSCEJ OFERTY

1. Zamawiający  uzna  oferty  za  spełniające  wymagania  i  przyjmie  do  szczegółowego 
rozpatrywania, jeżeli:

1)  oferta  odpowiada  wszystkim  wymaganiom  określonym  w  niniejszym  zapytaniu 
ofertowym,

2) z liczby i treści złożonych dokumentów wynika, że Wykonawca spełnia warunki formalne 
określone niniejszą specyfikacją,

3) oferta została złożona w określonym przez Zamawiającego terminie.

2. Wybór oferty zostanie dokonany w oparciu o przyjęte w niniejszym postępowaniu 
kryterium ceny.

3. Realizacja  zamówienia  zostanie  powierzona  Wykonawcy,  którego  oferta  otrzyma 

największą ilość punktów.

mailto:fundusze@zorawina.pl
http://www.zorawina.pl/


9. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

Podmiot biorący udział w postępowaniu powinien: 

- Posiadać uprawnienia do wykonania działalności lub czynności, jeśli ustawy 

nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

- Posiadać wiedzę i doświadczenie, potencjał techniczny i osobowy niezbędny do 

wykonania zamówienia;

10. ZŁOŻONA OFERTA 

(zgodnie z formularzem – załącznik nr 1 ) powinna  obejmować:

Cenę zawierającą wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca przy realizacji zamówienia.

Cena  ryczałtowa  podana  przez  Wykonawcę  jest  wyrażona w  złotych  polskich  wartością 

usługi i innych świadczeń Wykonawcy, stanowiących przedmiot zamówienia.

11. OPIS KRYTERIÓW.

Opis sposobu obliczenia ceny: 

Przy wyborze ofert Zamawiający będzie się kierował kryterium:

Cena – 100% (preferowana będzie oferta Wykonawcy, który zaproponuje najniższą cenę): 

X – cena oferty minimalnej, Y – cena danej oferty,

Z =X/Y x 100 pkt = liczba punktów uzyskanych przez daną ofertę.

Wybrana zostanie oferta, która uzyska maksymalną liczbę punktów.

Wykonawca zobowiązany jest do zdobycia wszelkich informacji, w tym dokonania wizji 

lokalnej na terenie objętym zamówieniem, które mogą  być  konieczne do prawidłowej 

wyceny wartości usługi, gdyż wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy związanych 

z błędnym skalkulowaniem ceny lub pominięciem elementów niezbędnych do wykonania 

umowy.

12. WARUNKI PŁATNOŚCI: przelew (do 21 dni od daty dostarczenia prawidłowo 

wystawionej faktury VAT, lub rachunku potwierdzonych protokołem odbioru).

13. OKRES GWARANCJI: 2 lata.

14. DOTATKOWE INFORMACJE: 

Osobą upoważnioną do kontaktu z oferentami jest Mateusz Królewicz, tel. 0713814111.



15. INFORMACJE DOTYCZĄCE UPUBLICZNIENIA ZAPYTANIA 

OFERTOWEGO:

Zapytanie ofertowe zostało zamieszczone na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Żórawina, 

ul.  Kolejowa  6  oraz  na  stronie  www.bip.zorawina.pl.  Z  wybranym  Wykonawcą  zostanie 

podpisana umowa zawierająca ustalenia zawarte w powyższym zapytaniu ofertowym.

16. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY.

Po  wyborze  oferty  informacja  zostanie  wywieszona  na  tablicy  ogłoszeń  w  siedzibie 

Zamawiającego  i  na  stronie  internetowej  Zamawiającego.  Wykonawca  zostanie 

poinformowany  o  miejscu  i  terminie  podpisania  umowy.  Umowa  w  sprawie  realizacji 

zamówienia  zawarta  zostanie  z  uwzględnieniem  postanowień  wynikających  z  treści 

niniejszego zapytania ofertowego oraz danych zawartych w ofercie.

Projekt współfinansowany z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 

w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, 

tj.  operacji,  które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań 

Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi.

Żórawina, 9 lipca 2012 r. Wójt Gminy Żórawina

Jan Żukowski

Załączniki: 

1) Wzór formularza ofertowego (załącznik nr 1),

2) Projekt architektoniczno-budowlany, 

3) Przedmiar – urządzenia i ogrodzenia,

4) Zgłoszenie przystąpienia do wykonania robót budowlanych.  

http://www.bip.zorawina.pl/

