
             
 

 

                                                                                        Rozdrażew, dnia 04.07.2022 r. 

 
                                Zapytanie ofertowe nr 1/LSR/2022 

       dla zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 130 000 zł netto  

 
Gmina Rozdrażew zaprasza do składania ofert w ramach zadania pn.: „Budowa placu zabaw w 

Maciejewie”, znak postępowania LSR.7313.1.2021 A.K. 

 

I.  Zamawiający 

     Gmina Rozdrażew 

     ul. Rynek 3 ,  63-708 Rozdrażew 

     NIP 612-169-34-34  REGON  250085185 

     www.rozdrazew.pl   adres  e-mail:  przetargi@rozdrazew.pl  

 

II. Opis przedmiotu zamówienia 

1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na wykonaniu budowy placu 

zabaw w Maciejewie, gmina Rozdrażew, na działce nr 79. 

CPV: 45100000-8    przygotowanie terenu pod budowę 

CPV: 37410000-5    sprzęt sportowy do uprawiania sportu na wolnym powietrzu 

2. Zakres urządzeń do dostawy i montażu (  tylko kolekcja  metalowa ) 

1) Zestaw zabawowy  - wymiary ok.202x359x295cm, przegrody z płyty HDPE, rama 

 z drewna klejonego warstwowo , uchwyty metalowe, ślizg zjeżdżalni ze stali nierdzewnej  

2) Huśtawka ważka  

3) Huśtawka podwójna 

4) Huśtawka bocianie gniazdo  

5) Bujak „motocykl”  

6) Bujak „koń”  

7) Tablica regulaminowa  

8) Ławki parkowe    3 szt. 

9) Kosze na śmieci   3 szt. 

3. Zakup materiałów do wbudowania / zamontowania przez mieszkańców Maciejewa: 

1) geowłóknina          166,45 m² 

2) piasek do nawierzchni  bezpiecznych  57,92 m³ 

3) żwir do  nawierzchni bezpiecznych     41,99 m³ 

4) nasiona traw   10 kg 

5) elementy ogrodzenia 

    - panel ogrodzeniowy metalowy o  wys. 1,23m, pręt grub. 5mm, oczko 5x20cm  

      lakierowany proszkowo na kolor zielony, pręty pionowe zakończone na gładko, 

    - słupek 60x40 wys. 2.3m, w kolorze paneli, zakończony kapturkiem, montaż w gruncie   

      poprzez betonowanie, 

    - 3 szt. obejm na każdy słupek, 

   - płyta podmurówkowa, prefabrykowana, betonowa o wys. 25cm + łącznik betonowy 

   - furtki systemowe o szerokości 90 cm – 2 szt., pręty pionowe zakończone na gładko, 

   Łączna długość ogrodzenia 55,67 mb. 

6) świerk srebrny  8 szt.  o wysokości  minimum 0,7 m 

7) jarzębina, klon, lipa  po  3 szt.  o wysokości  minimum 0,7 m 

Zamówienie dotyczy wyłącznie placu zabaw bez elementów siłowni. 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa projekt techniczny ( w formie  pliku ) 

          załączony do niniejszego zapytania ofertowego 

 

III. Termin wykonania zamówienia 

http://www.rozdrazew.pl/


       Od dnia podpisania umowy -  100 dni 

 

IV. Warunki udziału w postepowaniu: 

   1.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 

• posiadają uprawnienia do prowadzenia działalności lub czynności określonych przedmiotem 

zamówienia. Zamawiający wymaga aby Oferent przestawił aktualny wypis z rejestru 

przedsiębiorców lub wydruk z  centralnej ewidencji i informacji  o działalności gospodarczej, 

• posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym                

i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie  

innych podmiotów do udostepnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania 

zamówienia.   

     Na spełnienie w/w warunków Zamawiający wymaga od Oferentów przedłożenia oświadczenia  

zgodnie ze wzorem z zał. nr 3 do zapytania wraz z wymaganymi referencjami. 

 

   2.Wykluczeni zostaną Wykonawcy powiązani 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: 

• uczestniczeniu w  spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej 

• posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji  

• pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,  

pełnomocnika 

• pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa  

w linii prostej  

• pozostawaniu z Wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to 

budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób 

Ocena  powyższych warunków nastąpi na podstawie złożonego oświadczenia stanowiącego zał. 

nr 2 do zapytania. 

 

V. Opis sposobu przygotowania oferty 

      Oferta powinna być złożona pisemnie na załączonym formularzu sporządzona w języku polskim, 

zawierać dane adresowe Oferenta  i  podpisana przez Oferenta.   

     Do oferty należy  dołączyć przekazany przez Zamawiającego wypełniony kosztorys ofertowy 

     oraz określić okres gwarancji na wykonane roboty.   

 

VI. Miejsce i termin składania ofert: 

     1. Oferta winna być złożona osobiście lub przesłana pocztą na adres: 

         Gmina  Rozdrażew 

         ul. Rynek 3,  63-708 Rozdrażew , pok. nr 4 

         do dnia  15 lipca 2022 r.  do godz. 10:00. 

         Kopertę należy oznakować napisem o treści:  

         „ Oferta na budowę placu zabaw w  Maciejewie” 

         Nie otwierać do dnia 15 lipca  2022  do godz. 10:00 

        Dopuszcza się  złożenie oferty drogą elektroniczną podpisaną podpisem zaufanym lub  

        podpisem osobistym  na adres :  przetargi@rozdrazew.pl 

2. Zamawiający będzie brał pod uwagę tylko te oferty, które  wpłynęły do siedziby 

Zamawiającego we wskazanym terminie. 

3. Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 15 lipca  2022 r. po godz. 10:30, 

oferty cząstkowe lub wariantowe nie będą rozpatrywane. 

4. Odrzuceniu podlegają oferty których treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego lub   

złożone zostały przez Oferenta nie spełniającego warunków określonych w zapytaniu 

ofertowym 

    5. Oferty które  wpłyną  po wyznaczonym terminie składania ofert będą odsyłane bez  

rozpatrywania. 



 6. Termin związania ofertą złożoną w przedmiotowym postępowaniu wynosi 30 dni                                

i  rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

 

VII.  Ocena ofert 

         Zamawiający dokona oceny ofert wg poniższych kryteriów: 

1)   Cena brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia   80% 

       2)   Okres gwarancji na wykonanie przedmiotu zamówienia  20% 

            (nie krótszy niż 36 miesięcy) 

Uwaga: 

• Najkrótszy możliwy okres gwarancji jakości wymagany przez Zamawiającego –  

36 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru końcowego. 

• Okres gwarancji należy podać w pełnych miesiącach.  

•  Wybór najkorzystniejszej oferty odbędzie się na podstawie następującego wzoru: 

                                     W = C  x  0,8  +  G  x  0,2 

 

    Oferty będą punktowane w następujący sposób: 

        Kryterium C – cena (najniższa otrzymuje 80 pkt). Pozostałe wyliczone wg wzoru 

        matematycznego: 

        C  =  cena najniższa brutto         x  100% x 0,8 

                 cena badana brutto 

        Kryterium G – okres gwarancji (max. 20 pkt) 

  

          G= okres gwarancji oferty  badanej   x 100% x 0,2 

                 okres gwarancji najdłuższej 

  

VIII. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty 

         O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi pisemnie wszystkich 

potencjalnych wykonawców którzy złożyli ważne oferty oraz zamieści informację na stronie 

internetowej  www.rozdrazew.pl 

 

  IX.. Zawarcie umowy i warunki płatności 

          Z Wykonawcą  wyłonionym  w ramach zapytania ofertowego zostanie zawarta pisemna 

umowa na wykonanie  określonego powyżej zadania. 

          Zamawiający  zapłaci Wykonawcy za wykonanie zamówienia w terminie 30 dni od dnia 

złożenia faktury. 

 

  X. Zmiana umowy  

       Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy                      

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

wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej: 

1)  zmiany terminu w przypadku wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających 

zachowanie technologii prowadzenia robót budowlanych 

2)  zmiany wysokości wynagrodzenia wskutek zmian prawnych obowiązujących w dniu 

podpisania umowy, w szczególności zmian stawki podatku VAT w trakcie trwania umowy 

        Nie jest możliwe dokonywanie zmian w umowie polegających na zmniejszeniu zakresu     

świadczenia Wykonawcy w stosunku do zobowiązania zawartego w ofercie. 

  

XI. Dodatkowe informacje 

         Dodatkowych informacji udziela Arkadiusz Koprowski,  Henryk Szkudłapski -Urząd Gminy     

         Rozdrażew, pok. nr 6, 

         tel. 62 7221305 w.51 w godzinach pracy Urzędu. 

         Zamawiający zastrzega prawo unieważnienia postępowania lub odstąpienia od podpisania 

umowy bez podania przyczyny. 

  

XII. Informacja dotycząca danych osobowych 



1. Zamawiający informuje, że Administratorem danych osobowych  Wykonawcy jest Wójt 

Gminy  Rozdrażew, ul. Rynek 3, 63-708 Rozdrażew, tel. 62 7221305, e-mail : 

             sekretariat@rozdrazew.pl 

        2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, można kontaktować                   

się z Inspektorem Ochrony Danych, za pośrednictwem  adresu  

           e-mail: hszczecińska@rozdrazew.pl 

        3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego oraz w celu archiwizacji. 

        4. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi ustawa Prawo Zamówień  

Publicznych. 

        5. Dane osobowe będą ujawniane wykonawcom oraz wszystkim zainteresowanym a także 

podmiotom  przetwarzającym dane na podstawie zawartych umów. 

        6. Dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy,                 

a  następnie 5 lat, albo 15 lat w przypadku zamówień współfinansowanych ze środków UE, 

począwszy od 1 stycznia roku kalendarzowego następującego po zakończeniu  

obowiązywania umowy. 

          Okresy te dotyczą również Wykonawców, którzy złożyli oferty i nie zostały uznane jako 

najkorzystniejsze ( nie zawarto z tymi Wykonawcami umowy ). 

        7. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do danych oraz przysługuje prawo 

wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

        8. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich nie podanie może uniemożliwić 

Zamawiającemu  dokonanie oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu  oraz 

zdolności Wykonawcy do należytego wykonania zamówienia, co skutkować może 

wykluczeniem Wykonawcy z postępowania lub odrzuceniem jego oferty. 

 

XIII. Załączniki 

         1.Wzór formularza ofertowego wraz z załącznikami 

         2.Kosztorys ofertowy  

         3.Projekt techniczny 

         4. Projekt umowy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                       
  Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego 

 

                                                       OFERTA 
   

      W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 1/LSR/2022 z dnia 4 lipca  2022 r. składam 

 niniejszą ofertę na wykonanie zamówienia pn.: 

                             „Budowa  placu zabaw  w Maciejewie” 

 

1. Dane Oferenta: 

 

   Nazwa...................................................................................................................................... 

 

   Adres ...................................................................................................................................... 

 

   NIP..........................................................REGON..................................................................  

 

   Tel. ....................................Fax. .............................E-mail......................................................  

 

2. Warunki oferty: 

 

   1/.Oferuję realizację całości przedmiotu zamówienia zgodnie z zapytaniem ofertowym za cenę: 

    

     Netto ……………………………………………zł 

 

    Podatek VAT 23 % ……………………………. zł 

 

    Razem brutto ……………………………………zł 

 

    słowniezłotych……………………………………………………………………………..………  

      

   2/. Zobowiązuję się wykonać zamówienie  w terminie..................................................................... 

 

   3/. Udzielam  …………….miesięcznej gwarancji na wykonane roboty 

 

3. Oświadczenie Wykonawcy 

Oświadczam/y/ że zapoznałem się z warunkami Zapytania ofertowego  i nie wnoszę do niego 

żadnych zastrzeżeń. Oświadczam że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone             

w punkcie IV  Zapytania ofertowego. W przypadku wyboru oferty, zobowiązuję się do zawarcia 

umowy w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego-Gminę Rozdrażew. 

    Wyrażam zgodę na warunki płatności określone w zapytaniu ofertowym. 

    Uważam/y/ się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania  

ofert. 

4. Załączniki 

    1.    .................................................................................... 

2.    .................................................................................... 

3.    ……………………………………………………… 

4.    ……………………………………………………… 

 

 

..............................................................       ......................................................... 
                Miejscowość i data                                                                                      podpis  Oferenta 



                                                                Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego 

..................................................... 
        Pieczęć  adresowa firmy Oferenta 

 

 

           OŚWIADCZENIE 

  OFERENTA O SPEŁNIENIU WARUNKOW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

 

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.:  

                      „Budowa  placu zabaw  w  Maciejewie” 

 

 

 

Oświadczam/y/, że: 

1) posiadam/y/ uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania ; 

2) posiadam/y/ niezbędną wiedzę i doświadczenie; 

3) dysponuję/emy/ odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia; 

4) znajduję/emy/ się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 

zamówienia; 

 

 

Oświadczam/y/, że znana jest nam odpowiedzialność karna /z art. 297. § 1. kk / za zeznanie 

nieprawdy i zatajenie prawdy w powyższym oświadczeniu. 

 

 

................................. dn. .................... 2022 r. 

 

........................................................ 
czytelny podpis lub pieczęć imienna i podpis osoby 

umocowanej do dokonywania czynności 

w imieniu Oferenta 

 
 

 

 

 



                                                               Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego 

..................................................... 
        Pieczęć  adresowa firmy Oferenta 

 

 

OŚWIADCZENIE 

WYKONAWCY O BRAKU POWIĄZAŃ 

     Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.:  

„Budowa  placu zabaw  w  Maciejewie” 

    

 

      oświadczam/y/ że nie jesteśmy powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.             

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się 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: 

• uczestniczeniu w  spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej 

• posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji  

• pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,  

pełnomocnika 

• pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa  

w linii prostej  

• pozostawaniu z Wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to 

budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób 

 

 

 

 

 

Oświadczam/y/, że znana jest nam odpowiedzialność karna /z art. 297. § 1. kk/ za zeznanie 

nieprawdy i zatajenie prawdy w powyższym oświadczeniu. 

 

 

 

 

................................. dn. .................... 2022 r. 

 

 

........................................................ 
czytelny podpis lub pieczęć imienna i podpis osoby 

umocowanej do dokonywania czynności 

w imieniu Oferenta 

 

 

 

 

 

 

 

                                          

          


