
 

 

                        Jastrowie, dnia 09.06.2014 
 

ZAPYTANIE OFERTOWE 
Gmina i Miasto w Jastrowiu zaprasza do składania  ofert na zadanie pn:  

Dostawa i montaż zestawów urządzeń na plac zabaw w miejscowości Jastrowie 

I. INFORMACJE O ZAMAWIAJĄCYM 

Gmina i Miasto Jastrowie 
ul. Żymierskiego 79 
64-915 Jastrowie 
NIP: 765-167-38-24  
tel. 67 266 22 11 
 
Uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami jest:  
a) w zakresie przedmiotu zmówienia: 
 - Urszula Żmudzińska - Czerwonka 
    tel. 67 265 72 33        w terminach    pon. – pt. w godz. 8.30 -14.00 
b) w sprawach procedury zapytania ofertowego: 
 -   Eugeniusz Łyczywek  
   tel. 67 265 72 33      w terminach                      pon. – pt. w godz. 8.30 -14.00 
 
II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

Przedmiot zamówienia nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zmianami, zwanej dalej Pzp) – wartość zamówienia nie 
przekracza kwoty 30 000 EURO (art. 4 pkt 8 ustawy). Postępowanie prowadzone jest w trybie 
zapytania ofertowego. 
 
III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Oznaczenie według CPV: 37535200-9 Wyposażenie placów zabaw 
2. Przedmiotem postępowania jest: Doposażenie placów zabaw zabaw na terenie gminy   
    i miasta Jastrowie oraz oraz wykonanie placu zabaw w Sypniewie. 
    
    Zadanie  I -  Dostawa i montaż zestawu   na plac zabaw w miejscowości Sypniewo - 
    ul.  Ogrodowa  
    Zadanie  II - Dostawa i montaż zestawu  urządzeń na plac zabaw w miejscowości Jastrowie -  
    Aleja  Wolności 
    Zadanie III -  Dostawa i montaż zestawu  urządzeń na plac zabaw w miejscowości Jastrowie - 
    ul. Roosvelta 20 A i B 
     
    Szczegółowy  opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania techniczne  określone zostały   
   w załączniku nr  2 do zapytania ofertowego.    
3. Przedmiot zamówienia musi posiadać wymagane prawem polskim certyfikaty/atesty   
    potwierdzające jego dopuszczenie do użytkowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. 
4. W przypadku wystąpienia nazw własnych lub handlowych należy rozumieć, że dopuszcza  
    się materiały  i urządzenia o takich samych lub równoważnych właściwościach                                  
    i parametrach. 
5. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty na towary równoważne pod warunkiem spełnienia  
    przez nie wszystkich parametrów  określonych w tabelach w Załączniku nr 2 do zapytania  
    ofertowego. W przypadku zaproponowania produktu równoważnego wymaga się, aby  
    odpowiadał on pod względem jakości, trwałości, funkcjonalności oraz estetyki wykonania   
    produktom wskazanym przez Zamawiającego. 
6. Wykonawca może złożyć ofertę na wszystkie zadania. 
7. W przypadku wystąpienia sprzeczności w dokumentach tworzących zapytanie ofertowe,  
    wiążącą decyzję  w tych sprawach  podejmie Zamawiający. 



 

 

 
8. Wykonawca nie może powierzyć wykonania całości lub części poszczególnych zadań osobie   
    trzeciej  bez uzyskania zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności.  
9. Do ceny zestawu, urządzeń należy wliczyć koszt transportu na teren budowy. 
 
 
IV. TERMINY WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

    Wymagany termin realizacji zamówienia: do 31.07.2014 r. 
 
V. INFORMACJE O WARUNKACH UDZIAŁU W POSTEPOWANIU 

1. W niniejszym postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy posiadają wymagane 
prawem  polskim aktualne certyfikaty/atesty potwierdzające jego dopuszczenie do użytkowania             
na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. 

2. Do ofert należy dołączyć  aktualne  certyfikaty/atesty. 
3.   O Udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 
a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności - warunek ten 
zostanie spełniony poprzez dołączenie do oferty aktualnego odpisu z właściwego rejestru, albo 
aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej w wymaganym zakresie, 
wystawionego nie wcześniej niż 6 m-cy przed terminem składania ofert. 
b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia - wykonali o zakresie 
rzeczowym zbliżonym do przedmiotu zamówienia tj. wykonali co najmniej jeden plac zabaw 
(dostawa i montaż urządzeń lub całych zestawów zabawowych) o wartości minimum 40.000 zł - 
warunek ten zostanie spełniony poprzez dołączenie do oferty wykazu wykonanych placów zabaw  
w okresie ostatnich pięciu  lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a 
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadającym swoim 
rodzajem przedmiotowi zamówienia z podaniem zakresu rzeczowego, wartości, dat wykonania       
i odbiorców (wzór - załącznik nr 5 do zapytania ofertowego) 
c) przedstawią wizualizację lub wyciąg z folderu albo karty katalogowe lub szkic, rysunek itp. 
oferowanych urządzeń (zestawu) w celu potwierdzenia, że oferowane urządzenia odpowiadają 
wymaganiom określonym prze Zamawiającego. Dokument taki musi pokazywać konstrukcję 
urządzenia wraz z jego wymiarami. 
 
VI.  SPOSOB OCENY I KRYTERIUM WYBORU OFERTY  

1. Ocena spełnienia warunków udziału w niniejszym postępowaniu zostanie dokonana przez   
    analizę złożonych dokumentów , wymienionych w dziale IV. Ocena ta stanowiła będzie   
    pierwszy  etap oceny ofert. 
2. Oferty Wykonawców, którzy nie spełniają , wymienionych warunków  dziale V nie będą   
    podlegały ocenie w  drugim etapie. 
3. Kryterium wyboru oferty stanowi łączna cena brutto – 100 %. 
4. W formularzu ofertowym, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zapytani ofertowego na   
    na każde zadanie, należy  podać  cenę netto + ……% VAT w kwocie …………………………… tj.  
    łącznie cena brutto. 
5. Wykonawca może zaproponować jedną cenę i nie może jej zmienić. 
6. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferował najniższą cenę. 
7. Rozliczenie między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w złotych   
    polskich. 
 

VII.  TERMIN ORAZ MIEJSCE SKŁADANIA I OTWARCIE OFERT 

 
1. Oferta może być przygotowana zgodnie z treścią wzoru Formularza ofertowego-załącznik  
    nr 1. 
2. Oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione w imieniu Wykonawcy                       
    w zakresie jego praw majątkowych, lub przez osobę umocowana przez osoby uprawnione. 



 

 

3. Oferta powinna być napisana czytelnie i trwała techniką w języku polskim. 
4. Wszelkie zmiany w treści ofert(poprawki, przekreślenia itp.), muszą być parafowane                           
    i datowane przez osobę lub osoby podpisujące ofertę, w przeciwnym wypadku powyższe   
    zmiany  nie będą uwzględniane.  
5. Ofertę należy złożyć za pośrednictwem poczty elektronicznej. 
6. Oferta w formie elektronicznej powinna być tak przygotowana tak jak oferta w formie   
    pisemnej – skany podpisanych dokumentów, certyfikatów , atestatów należy przesłać na   
    adres e-mail: zamowienia@jastrowie.pl w terminie do 16 czerwca 2014 roku, godz.   
     10:00. 
7. Oferty złożone/przesłane po terminie nie będą rozpatrywane. 
8. Wykonawcy, których oferty nie zostaną wybrane nie mogą zgłaszać żadnych roszczeń         
    względem Urzędu Gminy i Miasta Jastrowie z tytułu otrzymania niniejszego zapytania  
    ofertowego oraz  przygotowania i złożenia swojej oferty na to zapytanie. 

          Urząd Gminy i Miasta w Jastrowiu zastrzega sobie prawo unieważnienia wyboru    
          Wykonawcy  bez podania przyczyn. 
 
 
 
 
 
Załączniki: 
1.   Formularz ofertowy – Załącznik nr 1 
2.   Szczegółowy  opis przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 2 
3.   Wzór umowy – Załącznik nr 3 
4.   Formularz wyceny – Załącznik nr 4 

5.    Wykaz zamówień na na dostawa i montaż urządzeń lub całych zestawów zabawowych     
       zrealizowanych przez oferenta , odpowiadający charakterowi   niniejszego zapytania     
       ofertowego - załącznik nr 5 
 
 

 
 

 
 

Sporządził: Eugeniusz Łyczywek 


