Wierzbica, dnia 22.06.2018 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE
na wykonanie robót budowlanych zadania:
UTWORZENIE OTWARTEJ STREFY AKTYWNOŚCI W GMINIE WIERZBICA
Zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty
30 000 euro - art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.
U. z 2017 r., poz. 1579)
1. Zamawiający:
Gmina Wierzbica
ul. Kościuszki 73,
26-680 Wierzbica
tel. 48 618 36 10
e-mail: wierzbica@wierzbica.pl
2. Opis przedmiotu zamówienia
2.1
Przedmiot zamówienia obejmuje budowę placu zabaw oraz strefy relaksu i
zagospodarowaniem terenu w parku gminnym w miejscowości Wierzbica Osiedle w zakresie:
- przygotowania terenu pod budowę oraz dostawę i wykonanie nawierzchni bezpiecznej zgodnie
z projektem zagospodarowania terenu,
- dostawę i montaż urządzeń i elementów małej architektury wg rodzaju i ilości podanej
w projekcie i części graficznej,
- roboty ziemne w zakresie wykonania wykopów pod fundamenty oraz wykonanie fundamentów
pod urządzenia i elementy małej architektury, (preferowany sposób montażu urządzeń do
podłoża w postaci fundamentów betonowych lub prefabrykowanych wykonywanych na miejscu
montażu urządzeń zabawowych, montaż do fundamentów techniką kotwienia zgodnie z
zatwierdzonym projektem.),
- montaż urządzeń i elementów malej architektury wg projektu.
2.2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i zakres robót objętych niniejszym zamówieniem
określa Projekt Zagospodarowania Terenu, Przedmiar Robót oraz dokumentacja graficzna
stanowiące załączniki do zapytania ofertowego (ze zmianami wyszczególnionymi w pkt 2.4
Uwaga!). Wszystkie materiały i urządzenia stosowane przy wykonywaniu robót muszą być nowe
i nieużywane. Urządzenia muszą posiadać potwierdzenie zgodności lub certyfikaty zgodności dot.
spełnianych wymagań zawartych w PN-EN 1176 oraz PN-EN16630. Dostawca zobowiązuje się
przedłożyć certyfikaty lub deklaracje zgodności stwierdzające, że oferowane urządzenia są
zgodne z wymaganymi normami. Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiały,
elementy budowlane i urządzenia wbudowane, montowane lub instalowane w trakcie robót
budowlanych odpowiadały wymaganiom określonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane.
Podane w dokumentacji projektowej nazwy lub typy materiałów i produktów mają na celu
wskazanie parametrów jakościowych. W przypadku materiałów i produktów określonych
w dokumentacji projektowej nazwą producenta, znakiem towarowym, patentem bądź
pochodzeniem, Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów równoważnych

o parametrach techniczno-eksploatacyjno-użytkowych nie gorszych niż te, podane pod
pojęciem typu.
2.3 Ciężar udowodnienia, że materiał (wyrób) jest równoważny w stosunku do wymogu
określonego przez Zamawiającego spoczywa na składającym ofertę. W tym celu Wykonawca jest
zobowiązany przedstawić karty katalogowe z rysunkami i opisem technicznym oraz certyfikaty
lub aprobaty urządzeń zastosowanych, aby Zamawiający mógł ocenić równoważność tych
urządzeń. Wykonawca proponujący urządzenia równoważne powinien wykazać, że proponowane
urządzenia charakteryzują się nie gorszymi parametrami od przyjętych w dokumentacji
projektowej. Zamiana materiałów nie może być podstawą do żądania podwyższenia zapłaty.
2.4 UWAGA!
1. W zakresie robót i projekcie zagospodarowania terenu parku nie należy uwzględniać
urządzeń siłowni zewnętrznej.
2. Oferta powinna zawierać wycenione wszystkie punkty, również te nie zawarte w
przedmiarze robót, a wyszczególnione w formularzu ofertowym.
3. Wymagania wobec Wykonawcy:
3.1 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki:
- W okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał (zakończył) co najmniej trzy
roboty budowlane związane z budową/przebudową/remontem placu zabaw wraz z montażem
urządzeń zabawowych o wartości minimum 50 000 zł netto.
3.2 Wykonawca wykaże, że dysponuje lub ma możliwość dysponowania osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia, tj.:
- kierownikiem robót:
a) liczba osób: 1,
b) posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi
specjalności konstrukcyjno-budowlanej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane i Rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie lub im odpowiadające ważne
uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących
przepisów.
c) posiadającym minimum 5 letnie doświadczenie zawodowe (licząc od daty uzyskania
uprawnień) w nadzorowaniu robót na stanowisku: kierownik budowy, kierownik robót lub
inspektor nadzoru inwestorskiego.
3.3 Do realizacji inwestycji Wykonawca dysponuje lub będzie dysponować niezbędnymi
narzędziami i urządzeniami do wykonania zamówienia (sprzętem i transportem).
3.4 Wykonawca nie może:
a) znajdować się w stanie upadłości/likwidacji,
b) nie może zalegać z opłacaniem podatków,
c) nie może zalegać z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne.
3.5 Ocena, czy Wykonawca spełnia przedstawione wyżej warunki udziału w postępowaniu,
zostanie dokonana zgodnie z kryterium spełnia - nie spełnia, na podstawie analizy oferty
i załączonych do oferty oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie
w/w warunków udziału w postępowaniu
4. Wymogi dotyczące oferty:

4.1 Oferta powinna zawierać:
a) wypełniony załącznik nr 1 - formularz oferty,
b) wypełniony załącznik nr 2 - wykaz robót,
c) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
d) dokumenty potwierdzające kwalifikacje i doświadczenie.
4.2 Oferta wraz z załącznikami winna być podpisana przez osobę(y) upoważnioną(ne) do
reprezentowania Wykonawcy i składania oświadczeń woli w jego imieniu. Oznacza to, że jeżeli
pełnomocnictwo takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny
Wykonawcy (odpisu z właściwego rejestru lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności
gospodarczej) to do oferty należy dołączyć oryginał lub poświadczoną za zgodność z oryginałem
przez notariusza kopię pełnomocnictwa wystawionego na reprezentanta Wykonawcy przez osoby
do tego upełnomocnione.
5. Pożądany termin realizacji zamówienia: do 30 września 2018 r.
6. Kryteria oceny ofert:
6.1 Kryteria wyboru oferty: cena - 100%
6.2 Zamawiający wybierze ofertę z najniższą ceną, spośród Wykonawców, których oferty
spełniają wymogi określone w niniejszym postępowaniu.
6.3 Zamawiający może unieważnić postępowanie, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty
spełniającej wymogi określone w niniejszym postępowaniu, przekracza kwotę, którą
Zamawiający może przeznaczyć na realizację zamówienia.
7. Miejsce, sposób i termin składania ofert:
7.1 Oferty należy składać w terminie do dnia 04.07.2018 r. do godz.: 15.00
7.2 Oferty należy składać za pośrednictwem poczty na adres Urząd Gminy w Wierzbicy, ul.
Kościuszki 73, 26-680 Wierzbica lub osobiście w sekretariacie Urzędu.
7.3 Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem UTWORZENIE OTWARTEJ
STREFY AKTYWNOŚCI W GMINIE WIERZBICA.
8. Dodatkowe informacje:
8.1 Koszty przygotowania oferty ponosi Wykonawca.
8.2 Każdy z Wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę.
8.3 Zamawiający nie dopuszcza składania kontroferty.
8.4 Do dnia składania ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez
podania przyczyny. Z tytułu unieważnienia postępowania Oferentom nie przysługuje zwrot
kosztów przygotowania oferty.
8.5 Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany terminu składania ofert oraz zmiany
warunków niniejszego postępowania.
9. Osobą upoważnioną do kontaktów z Wykonawcami jest:
- Henryk Sitkowski , tel. 48/ 618 36 18
- Rafał Pyrka, tel. 48/618 36 17

10. Załączniki do zapytania ofertowego:
a) formularz ofertowy – zał. nr 1
b) wykaz robót - zał. nr 2
c) przedmiar robót- załącznik,
d) zagospodarowanie terenu wraz z rozmieszczeniem urządzeń,
e) projekt umowy
f) regulamin OSA

Wójt Gminy Wierzbica
/-/ Zdzisław Dulias

