Dankowice, 13.05.2022

Zapytanie ofertowe
„Montaż urządzeń do ćwiczeń Street Workout w Starej Wsi”
I. Zamawiający:
Ludowy Klub Sportowy „Pasjonat” w Dankowicach
ul. Sportowa 1
43–331 Dankowice

II. Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest montaż urządzeń do ćwiczeń Street Workout w Starej
Wsi przy ul. Starowiejskich, na działce nr 297/10.
W ramach inwestycji zaplanowano
1) budowę nawierzchni z mat gumowych w następujący sposób:
ręczne przekopywanie gleby, w celu wyrównania terenu;
profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni;
ułożenie biowłókniny z nasionami traw;
dostarczenie i ułożenie mat gumowych.
Kolejnym etapem jest dostawa i montaż urządzeń street workout:
1) wykopy, osadzenie betonowych fundamentów, zasypanie wykopów;
2) postawienie tablicy informacyjnej z regulaminem;
3) dostawa i montaż zestawu street workout.
Zaprojektowano zestaw elementów małej architektury do ćwiczeń streetworkout składający
się z:
- Drążków
- Poręczy równoległych prostych wolnostojących
- Poręczy równoległych skośnych wolnostojących
- Drabinki poziomej
- Drabinki poziomej skośnej
- Ławki skośnej
- Kół gimnastycznych
- Rury wspinaczkowej
- Belki wspinaczkowej
Szczegółowy zakres prac opisują: Dokumentacja Projektowa (projekt budowlany,
przedmiar robót) stanowiące załączniki nr 3 oraz 4 niniejszego zapytania ofertowego.
Jeżeli w dokumentacji technicznej, stanowiącej opis niniejszego przedmiotu zamówienia,
pojawią się ewentualnie wskazania znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, to
określają one minimalny standard jakości materiałów lub urządzeń przyjętych przykładowo
do wyceny.

Zamawiający dopuszcza zastosowanie produktu innego producenta o parametrach
równoważnych, lecz nie gorszych niż przyjęto w dokumentacji technicznej.
W takim przypadku mogą zostać zastosowane inne równoważne materiały lub wyroby
budowlane i urządzenia o tych samych lub lepszych parametrach, oraz posiadających cechy
fizyczne umożliwiające zabudowę w projektowanym miejscu.
Przedmiot zamówienia jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego na lata 2014-2020 w zakresie działania
"Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność" w ramach Priorytetu
4 " Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej", objętego Programem Operacyjnym
"Rybactwo i Morze " z wyłączeniem projektów grantowych.
Kody CPV:
45112723 – 9
45100000 – 8
37535200 – 9

III.

Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw,
Przygotowanie terenu pod budowę,
Wyposażenie placów zabaw,

Miejsce i sposób składania ofert:

Ofertę wraz z dokumentami należy złożyć w terminie do dnia 31.05.2022 r do godz. 12:00
w siedzibie:
Ludowy Klub Sportowy „Pasjonat” w Dankowicach
ul. Sportowa 1
43–331 Dankowice
Ofertę należy umieścić w kopercie/opakowaniu i zabezpieczyć w sposób
uniemożliwiający zapoznanie się z jej zawartością bez naruszenia zabezpieczeń przed
upływem terminu otwarcia ofert. Na kopercie/opakowaniu (w tym opakowaniu poczty
kurierskiej) należy umieścić oznaczenie:
„Montaż urządzeń do ćwiczeń Street Workout w Starej Wsi”.
Decydujące znaczenie dla zachowania terminu składania ofert ma data i godzina
wpływu oferty w miejsce wskazane w zapytaniu ofertowym, a nie data jej wysłania przesyłką
pocztową lub kurierską. Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod
rygorem nieważności. Treść oferty musi być zgodna z treścią zapytania ofertowego.
Otwarcie ofert odbędzie się dnia 31.05.2022 r. w siedzibie Zamawiającego o godz. 12:15.
Kompletna oferta obejmuje wypełniony i podpisany załącznik nr 1 – formularz ofertowy oraz
załącznik nr 2 – oświadczenie wykonawcy o braku powiazań osobowych lub kapitałowych.

IV.

Osoby do kontaktu w sprawie ogłoszenia:

Szymon Klimczak – tel. 33 8129 445

V. Termin realizacji zamówienia: 9 września 2022 r
VI.

Termin związania ofertą:

30 dni od daty otwarcia ofert

VII.

Gwarancja: 60 miesięcy

VIII. Zakres wykluczenia
O udzielenie zamówienia może ubiegać się podmiot, który nie jest powiązany
z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. 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, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w
linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

IX.

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Wybrana zostanie oferta, która uzyska największą liczbę punktów.
Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie kryteriów oceny ofert z ustaloną punktacją do
100 pkt. (100%=100pkt):
Zamawiający dokona oceny złożonych w terminie ofert, które spełnią wymagania formalne
na podstawie następującego kryterium oceny:
Całkowita cena brutto (Co) – 100%
Cn
Co =

x 100
Cb

gdzie:
Co – liczba punktów (z uwzględnieniem wagi kryterium) w kryterium Całkowita cena brutto,
Cn – najniższa oferowana całkowita cena brutto,
Cb – całkowita cena brutto badanej oferty.

X. Przesłanki odrzucenia ofert:
Oferta zostanie odrzucenia w następujących przypadkach:
a) Jeśli jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego,
b) Jeśli została złożona przez podmiot niespełniający warunków udziału w postępowaniu
ofertowym,
c) Jeśli została złożona przez podmiot powiązany kapitałowo lub osobowo z
Zamawiającym,
d) Jeśli została złożona po terminie składania ofert określonym w zapytaniu ofertowym.

XI.

Przesłanki unieważnienia postępowania:

Zamawiający unieważni postępowanie, jeżeli:
a) nie złożono żadnej oferty;
b) wszystkie złożone oferty podlegały odrzuceniu;
c) cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, jaką Zamawiający zamierza
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę
kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.
d) Brak złożenia co najmniej dwóch ofert zgodnych z zapytaniem ofertowym,

XII.

Informacje dodatkowe:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień polegających na powtórzeniu
podobnych usług w stosunku do usług stanowiących przedmiot zamówienia
podstawowego.
5. Jeżeli według wykonawcy oferta będzie zawierała informacje stanowiące tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji - art. 11
ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U.
2020 poz. 1913 t. j.), dane te należy umieścić w oddzielnej kopercie wewnątrz oferty
opisanej: „Informacje będące tajemnicą przedsiębiorstwa” oraz wskazać numery stron
stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa. Zamawiający jednocześnie wskazuje, iż to
wykonawca, który zastrzega informacje podane w ofercie, jako stanowiące tajemnicę
przedsiębiorstwa obowiązany jest wykazać, że zastrzeżone przez niego w ofercie
informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
6. W przypadku braku złożenia co najmniej dwóch ofert zgodnych z zapytaniem ofertowym
nastąpi unieważnienie postępowania.
7. Wykonawca którego oferta zostanie wybrana zobowiązany jest dostarczyć
Zamawiającemu kosztorys ofertowy (wykonany na podstawie przedmiaru robót) przed
podpisaniem umowy.
1.
2.
3.
4.

XIII. Załączniki do zapytania ofertowego:
Załącznik nr 1 – formularz ofertowy,
Załącznik nr 2 – oświadczenie,
Załącznik nr 3 – projekt budowlany,
Załącznik nr 4 – przedmiar robót,
Załącznik nr 5 – wzór umowy

