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Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020 

Tytuł projektu: „STARA WARZELNIA” 

Straszydle, 03.12.2020 
 

ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE WYKONANIA, DOSTAWY I MONTAŻU 
ŚREDNIOWIECZNEGO PLACU ZABAW DLA DZIECI 

 
Zamawiający: 
ERINWEST DAMIAN ROGALSKI 
Straszydle 343A 
36-043 Straszydle 
NIP 5170063516, REGON 180254880 
 
ERINWEST Damian Rogalski zaprasza do złoz enia oferty na wykonanie, dostawę i montaz  
s redniowiecznego placu zabaw dla dzieci w ramach projektu pn. „STARA WARZELNIA” 
realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Os  priorytetowa 1 
Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.3.2 Tworzenie sieciowych produkto w przez MS P, 
Wniosek o dofinansowanie projektu nr: POPW.01.03.02-18-0011/20. 
 
Postępowanie prowadzone jest w formie zapytania ofertowego zgodnie z zasadą 
konkurencyjnos ci obowiązującą w ramach Wytycznych w zakresie kwalifikowalnos ci wydatko w 
w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 
Społecznego oraz Funduszu Spo jnos ci na lata 2014-2020. 
 

I. PRZEDMIOT ZAPYTANIA OFERTOWEGO 
1. Przedmiotem zapytania ofertowego jest wykonanie, dostawa i montaz  s redniowiecznego 

placu zabaw dla dzieci w postaci: 
a) Wo z dla dorosłych (1 szt.) 

Materiał wykonania: z masywnego drzewa iglastego ciosanego ręcznie + elementy mocujące 
Wysokos c : min. 80 cm 
Szerokos c : min. 90 cm 
Długos c  wozu wraz z dyszlem: min. 3 m 
Nos nos c : min. 120 kg 
 

b) Wo z dla dzieci (1 szt.) 
Materiał wykonania: z masywnego drzewa iglastego ciosanego ręcznie + elementy mocujące 
Wysokos c : min. 55 cm 
Szerokos c : min. 50 cm 
Długos c  wozu wraz z dyszlem: min. 2 m 
Nos nos c : 70 kg 
 

c) Wiez a widokowa (1 szt.) wraz z: 
 Zjez dz alnią wykonaną z chromoniklu , o długos ci min. 12 metro w 
 Mostem zwodzonym o długos ci min. 2,50 metra , szerokos ci min. 2 metry, korba 
 Dach wiez y impregnowany olejem skalnym 

Parametry wiez y widokowej: 
Materiał wykonania: z masywnego drzewa iglastego ciosanego ręcznie + elementy mocujące 
Wysokos c : min. 7m 
Podstawa wiez y: 5m x 5m 
Taras widokowy na wysokos ci min. 3 m, powierzchnia min. 16m2 
 

d) Proca (1 szt.) wraz z tarczą (1 szt.) 
Materiał wykonania: z masywnego drzewa iglastego ciosanego ręcznie + elementy mocujące 
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Wysokos c  tarczy: min. 1 m 
Szerokos c  tarczy: min. 1,5 m 
Wysokos c  procy: min. 1 m 
Szerokos c  procy: min. 1,5 m 
 

e) Kon  na szynie (1 szt.) 
Materiał wykonania: z masywnego drzewa iglastego ciosanego ręcznie + elementy mocujące, stal 
Wysokos c  konia: min. 60 cm 
Szerokos c  konia: min. 30 cm 
Długos c  konia: min. 1,5 m 
Nos nos c : min. 120 kg 
Długos c  szyny: min. 10 m 
 

f) Karuzela z koszami wiklinowymi (1 szt.) 
Materiał wykonania: z masywnego drzewa iglastego ciosanego ręcznie + elementy mocujące, lina 
jutowa 
Wysokos c : min. 2 m 
Szerokos c : min. 3 m 
Nos nos c : min. 240 kg na jedno ramię karuzeli 
2 szt. - kosze wiklinowe dla dzieci + 2 szt. - siedziska dla oso b dorosłych 
Nos nos c  kosza wiklinowego 50 kg 
Nos nos c  siedziska 120 kg 
 

g) Hus tawka ro wnowaz na (1 szt.) 
Materiał wykonania: z masywnego drzewa iglastego ciosanego ręcznie + elementy mocujące 
Wysokos c : min. 50 cm 
Szerokos c : min. 30 cm 
Długos c : min. 4 m 
Nos nos c : min. 240kg 
 

h) Lina do spacerowania ruchoma (1 szt.) 
Materiał wykonania: z masywnego drzewa iglastego ciosanego ręcznie + elementy mocujące, lina 
jutowa 
Długos c : minimum 2,5 metra 
Nos nos c : min. 180kg 
 
ZAMAWIAJĄCY PRZEDSTAWIA W RAMACH ZAŁĄCZNIKA NR 3 MATERIAŁ ZDJĘCIOWY, 
KTÓRY STANOWI JEDYNIE MATERIAŁ POGLĄDOWY. NIE STANOWI ON WIZUALIZACJI ANI 
OPISU POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW PLACU ZABAW. OFERENCI NIE POWINNI SIĘ 
SUGEROWAĆ WYGLĄDEM, WYMIARAMI POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW ZNAJDUJĄCYCH 
SIĘ W ZAŁĄCZNIKU NR 3. 
 

II. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA 
1. Termin realizacji usługi: do 31.12.2021 

2. Miejsce dostawy i montaz u: działki nr ewid. 646, 649 w miejscowos ci Baryczka, gm. 
Niebylec. 

Niedotrzymanie ww. termino w wiązało się będzie z naliczaniem kar umownych w wymiarze 200 
PLN na kaz dy przekroczony dzien . Kara 200 PLN naliczana będzie odrębnie dla kaz dej z 
wymienionych powyz ej pozycji. W przypadku, gdy opo z nienie na jakimkolwiek etapie realizacji 
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zamo wienia przekroczy 30 dni Zamawiający zastrzega sobie moz liwos c  rozwiązania umowy z 
winy Wykonawcy. 
 

III. KODY CPV PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
43325000-7 - Wyposaz enie parko w i placo w zabaw 
37500000-3 - Gry i zabawki, wyposaz enie parko w zabaw 
 

IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
Do postępowania zostaną dopuszczeni oferenci spełniający następujące warunki: 

1. Zobowiązują się do wykonania co najmniej 3 elemento w wskazanych w punkcie 1 
niniejszego zapytania ofertowego s redniowieczną metodą łączenia – zacinania bez 
uz ycia łączniko w metalowych, 

2. Udzielą co najmniej 2 lata gwarancji jakos ci na wykonane i zamontowane wyposaz enie 

placu zabaw. 

3. Nie zachodzą wobec Wnioskodawcy przesłanki do wszczęcia postępowania 
upadłos ciowego lub likwidacyjnego. 

4. Nie są powiązaniu z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo, tzn. nie występują 
wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upowaz nionymi do 
zaciągania zobowiązan  w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu 
Zamawiającego czynnos ci związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury 
wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczego lnos ci na: 

a. Uczestniczeniu w spo łce jako wspo lnik spo łki cywilnej lub spo łki osobowej, 
b. Posiadaniu co najmniej 10% udziało w lub akcji, 
c. Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 
pełnomocnika, 
d. Pozostawaniu w związku z małz en skim, w stosunku pokrewien stwa lub 
powinowactwa w linii prostej, pokrewien stwa lub powinowactwa w linii bocznej 
do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 
 

Zamawiający dokona oceny spełnienia wyz ej opisanych warunko w udziału Wykonawcy w 
postępowaniu wg formuły spełnia/nie spełnia na podstawie dokumento w załączonych do 
formularza ofertowego i os wiadczen . Brak kto regokolwiek z wymaganych dokumento w lub 
załączenie ich w niewłas ciwej formie lub niezgodnie z wymaganiami okres lonymi w niniejszym 
zapytaniu ofertowym będzie skutkowało odrzuceniem oferty, z wyjątkiem oferty Wykonawcy 
powiązanego osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym, kto ry zostanie wykluczony z niniejszego 
postępowania ofertowego. Wykaz os wiadczen  i dokumento w, jakie muszą dostarczyc  Wykonawcy 
w celu potwierdzenia spełnienia warunko w udziału w postępowaniu zostały okres lone w punkcie 
VII. Wymagane dokumenty. 
 

V. KRYTERIA WYBORU OFERTY 
Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą zgodnie z poniz szymi kryteriami: 

a) Cena – 60% 
b) Gwarancja – 20% 
c) Czas realizacji zamo wienia – 20% 

 
VI. OPIS SPOSOBU PRZYZNAWANIA PUNKTACJI ZA SPEŁNIENIE 

DANEGO KRYTERIUM 
Ocena oferty zostanie obliczona z wykorzystaniem następującego wzoru: 
Ocena = A + B + C, gdzie: 
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Ad. A Kryterium Cena zostanie obliczone wg następującego wzoru: 
(najniz sza zaproponowana cena za wykonanie przedmiotu zamo wienia / cena badanej oferty za 
wykonanie przedmiotu zamo wienia) x 60 punkto w 
 
Przy czym, jez eli cena oferty wyda się raz ąco niska w stosunku do przedmiotu zamo wienia i budzic  
wątpliwos ci Zamawiającego co do moz liwos ci wykonania przedmiotu zamo wienia zgodnie z 
wymaganiami okres lonymi przez Zamawiającego lub wynikającego z odrębnych przepiso w, w 
szczego lnos ci jest niz sza od 30% od wartos ci zamo wienia lub s redniej arytmetycznej cen 
wszystkich ofert. 
Zamawiający zwro ci się o udzielenie wyjas nien  w okres lonym terminie dotyczących elemento w 
oferty mających wpływ na wysokos c  ceny. Obowiązek wykazania, z e oferta nie zawiera raz ąco 
niskiej ceny, spoczywa na Wykonawcy. Zamawiający oceniając wyjas nienia, bierze pod uwagę 
obiektywne czynniki, w szczego lnos ci oszczędnos c  metody wykonania zamo wienia, wybrane 
rozwiązania techniczne, wyjątkowo sprzyjające warunki wykonania zamo wienia dostępne dla 
Wykonawcy, oryginalnos c  projektu wykonawcy oraz wpływ pomocy publicznej udzielonej na 
podstawie odrębnych przepiso w. 
Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, kto ry nie złoz ył wyjas nien  lub jez eli dokonana ocena 
wyjas nien  wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, z e oferta zawiera raz ąco  niską cenę w 
stosunku do przedmiotu zamo wienia. 
 
Maksymalna liczba punkto w, jakie moz e otrzymac  oferta w tym kryterium wynosi: 60 punkto w. 
 
Ad. B. Kryterium Gwarancja zostanie obliczone wg następującego wzoru: 
(zaproponowany okres gwarancji przedmiotu zamo wienia w badanej ofercie/najdłuz szy 
zaproponowany okres gwarancji na przedmiotu zamo wienia będące przedmiotem niniejszego 
zapytania ofertowego) x 20 punkto w. 
  
Minimalny okres gwarancji: 2 lata 
 
Okres gwarancji liczony jest od terminu odbioru potwierdzonego obustronnie podpisanym 
protokołem odbioru. 
 
Maksymalna liczba punkto w, jakie moz e otrzymac  oferta w tym kryterium wynosi: 20 punkto w. 
 
Ad. C. Kryterium Czas realizacji zamo wienia1 zostanie obliczone wg następującego wzoru: 
 
(najkro tszy zaproponowany czas wykonania przedmiotu zamo wienia/zaproponowany czas 
wykonania przedmiotu zamo wienia badanej oferty za wykonanie przedmiotu zamo wienia) x 20 
punkto w. 
 
Maksymalny czas realizacji przedmiotu zamo wienia do 31.12.2021 r. 
 
Maksymalna liczba punkto w, jakie moz na otrzymac  oferta w tym kryterium wynosi: 20 punkto w. 
 
Łączna ocena ofert: 
Punkty uzyskane przez ofertę w ocenie oferty w Kryterium A, Kryterium B oraz Kryterium C 
zostaną dodane do siebie i na tej podstawie zostanie obliczona łączna ocena oferty. Oferta w 
łącznej ocenie oferty moz e uzyskac  maksymalnie 100 pkt. 

                                                           
1Czas realizacji przedmiotu zamówienia należy podać w tygodniach. 
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Zamawiający udzieli zamo wienia Wykonawcy, kto rego oferta uzyska największą ilos c  punkto w w 
łącznej ocenie ofert (łączna suma punkto w uzyskanych przez Wykonawcę w kryterium A, B i C). 
Punkty będą liczone z dokładnos cią do dwo ch miejsc po przecinku. 
 
W przypadku zaistnienia sytuacji, gdzie dwo ch Wykonawco w uzyskano tę samą liczbę punkto w 
zostanie wyłoniona oferta Wykonawcy z dłuz szym terminem gwarancji. W przypadku odmowy 
podpisania umowy przez wybranego Wykonawcę, Zamawiający moz e zawrzec  umowę z 
Wykonawcą, kto ry spełnia wymagania zapytania ofertowego i kto rego oferta uzyskała kolejno 
najwyz szą liczbę punkto w. 
 

VII. WYMAGANE ZAŁĄCZNIKI 
Oferent, aby mo gł ubiegac  się o realizację powyz szego zamo wienia musi dołączyc  do formularza 
oferty następujące załączniki: 

1. Formularz ofertowy – załącznik nr 1 do zapytania ofertowego, 
2. Os wiadczenie o braku powiązan  osobowych lub kapitałowych pomiędzy Oferentem 

a Zamawiającym – załącznik nr 2 do zapytania ofertowego 
3. Aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego lub wypis z centralnej ewidencji i 

informacji o działalnos ci gospodarczej lub inny dokument zas wiadczający o 
prowadzonej działalnos ci, nie starszy niz  trzy  miesiące 

4. Potwierdzenie wpłaty wadium. 
 

Powyz sze załączniki nalez y przedstawic  w oryginale lub pos wiadczyc  za zgodnos c  z oryginałem. 
Potwierdzenia za zgodnos c  dokonuje osoba do tego upowaz niona, kto ra podpisuje ofertę. W 
przypadku przedstawienia kserokopii pos wiadczonych za zgodnos c  z oryginałem wybrany 
Wykonawca będzie zobowiązany przed podpisaniem umowy do przedstawienia oryginało w tych 
dokumento w. W przypadku złoz onych os wiadczen  na poziomie podpisywania umowy 
Zamawiający moz e z ądac  przedstawienia dodatkowych dokumento w potwierdzających zgodnos c  
os wiadczen  ze stanem faktycznym. 
 

VIII. WADIUM 
a) Kaz dy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyc  swoją ofertę wadium w wysokos ci 

2 000,00 PLN (słownie: dwa tysiące złotych 00/100) 
b) Oferta zostanie odrzucona jez eli przed upływem terminu składania ofert nie zostanie 

wniesione wadium lub zostanie wniesione w sposo b nieprawidłowy 
c) Wadium moz e zostac  wniesione w następujących formach: 

a. Pieniądz, 
b. Poręczenia bankowe lub poręczenia spo łdzielczej kasy, oszczędnos ciowo-

kredytowej, z tym z e poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pienięz nym, 
c. Gwarancjach bankowych, 
d. Gwarancjach ubezpieczeniowych, 
e. Poręczeniach udzielanych przez podmioty, o kto rych mowa w art. 6 b ust. 5 pkt. 2 

ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 
Przedsiębiorczos ci (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 110). 

d) W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja 
powinna zostac  sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierac  co 
najmniej następujące elementy: 

a. Nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), 
gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz 
wskazanie ich siedzib, 

b. Okres lenie wierzytelnos ci, kto ra ma byc  zabezpieczona gwarancją, 
c. Kwotę gwarancji, 
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d. Termin waz nos ci gwarancji, 
e. Nieodwołalne i bezwarunkowe, na pierwsze pisemne z ądanie zobowiązanie 

gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji jez eli Wykonawca, kto rego oferta została 
wybrana: 

 Odmo wił podpisania umowy w sprawie udzielenia zamo wienia na 
warunkach okres lonych w ofercie, 

 Zawarcie umowy w sprawie zamo wienia stało się niemoz liwe z przyczyn 
lez ących po stronie Wykonawcy, w szczego lnos ci w sytuacji gdy 
Wykonawca nie dostarczył dokumento w wymaganych w Zapytaniu 
ofertowym, 

e) Wadium wnoszone w innej formie niz  pieniądz, musi posiadac  waz nos c  co najmniej do 
kon ca terminu związania Wykonawcy, złoz oną przez niego ofertą. Wniesienie wadium o 
kro tszym terminie waz nos ci skutkowac  będzie wykluczeniem Wykonawcy. 

f) W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie pieniądza Zamawiający uzna 
wadium za skuteczne, tylko wo wczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego 
potwierdzi, z e otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert tj. najpo z niej – 
11.12.2020 r., godzina 15:29:59). Wadium nalez y wnies c  na wskazany przez Zamawiającego  
rachunek bankowy prowadzony przez BS Tyczyn o numerze IBAN 81 9164 0008 2001 0009 
3158 0001. Wadium musi obejmowac  cały okres związania ofertą. Wykonawca zobowiązany 
jest dołączyc  do oferty kserokopię wpłaty wadium z potwierdzeniem dokonanego przelewu. 
Na poleceniu przelewu nalez y wpisac : „Wadium zabezpieczające ofertę ……..2 – DOTYCZĄCĄ 
WYKONANIA, DOSTAWY I MONTAZ U S REDNIOWIECZNEGO PLACU ZABAW DLA DZIECI – 
ERINWEST DAMIAN ROGALSKI“. 
g) Jez eli wadium jest wnoszone w innej formie, do oferty nalez y dołączyc  oryginał gwarancji 

albo poręczenia (warunek konieczny), 
h) Zamawiający zatrzyma wadium, jez eli Wykonawca, kto rego oferta została wybrana 

odmo wi zawarcia umowy na warunkach okres lonych w niniejszym zapytaniu ofertowym 
lub zawarcie umowy w sprawie zamo wienia stało się niemoz liwe z przyczyn lez ących po 
stronie Wykonawcy, w szczego lnos ci w sytuacji gdy Wykonawca nie dostarczył 
dokumento w wymaganych w Zapytaniu ofertowym. 

i) W przypadku wyłonienia Wykonawcy wniesione wadium zostanie zwro cone niezwłocznie 
po podpisaniu umowy z wyłonionym Wykonawcą. 

j) Zamawiający zwraca wniesione wadium Wykonawcom, kto rych oferty nie zostały 
wybrane, niezwłocznie (do 7 dni od daty upublicznienia informacji o wynikach 
postępowania ofertowego) po wyborze oferty najkorzystniejszej lub uniewaz nieniu 
postępowania. 

k) Zamawiający zwro ci niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, kto ry wycofał ofertę 
przed upływem terminu składania ofert oraz złoz enia wniosku o zwrot wadium. 

 
IX. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA I SKŁADANIA OFERT 

1. Ofertę nalez y przedstawic  na załączonym do zapytania ofertowego formularzu, 
2. Nieodłączny element oferty stanowią załączniki wymagane w pkt. VII. niniejszego 

zapytania ofertowego wraz z wymaganymi dokumentami. 
3. Oferta moz e byc  wypełniona odręcznie lub komputerowo, jednak w przypadku 

wypełnienia odręcznego nalez y tego dokonac  duz ymi drukowanymi literami w sposo b 
czytelny. 

4. Oferta musi byc  podpisana przez osobę do tego upowaz nioną, kto ra widnieje w Krajowym 
Rejestrze Sądowym, wypisie z centralnej ewidencji i informacji o działalnos ci 
gospodarczej lub innym dokumencie zas wiadczającym o jej umocowaniu prawnym. W 

                                                           
2Należy wpisać nazwę oferenta 
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razie podpisania oferty przez osobę nie upowaz nioną – wymagane jest przedłoz enie do 
oferty pełnomocnictwa. 

5. Postępowanie ofertowe prowadzone jest w języku polskim. Zamawiający nie wyraz a zgody 
na składanie oferty, os wiadczen  i innych dokumento w w języku innym niz  polski, jez eli nie 
towarzyszy im tłumaczenie na język polski. 

6. Wszystkie strony oferty wraz z załącznikami muszą byc  trwale spięte. 
7. Zamawiający odrzuci ofertę niespełniającą warunko w formalnych lub złoz oną po terminie 

. Wykonawcy z tego tytułu nie przysługują z adne roszczenia. 
8. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częs ciowych i wariantowych. 
9. Kaz dy z Wykonawco w moz e złoz yc  tylko jedną ofertę. 
10. Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonywania zmian warunko w zapytania 

ofertowego. 
11. Wykonawca moz e zwracac  się do Zamawiającego o wyjas nienie tres ci i zakresu 

Zapytania ofertowego. Zamawiający udzieli wyjas nien  na zapytanie bez zbędnej zwłoki, 
dostarczając wyjas nienie Wykonawcy, kto ry zadał pytanie, a takz e umieszczając tres c  
odpowiedzi na stronie internetowej i w bazie konkurencyjnos ci. Zamawiający udzieli 
wyjas nien  jez eli zapytanie zostanie złoz one nie po z niej niz  do kon ca dnia, w kto rym 
upływa połowa pierwotnego wyznaczonego terminu składania ofert. Zamawiający 
zastrzega sobie moz liwos c  nie udzielenia odpowiedzi na zapytanie dostarczone do 
Zamawiającego po terminie wskazanym w zdaniu poprzedzającym. 

12. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania lub uniewaz nienia 
postępowania ofertowego oraz do zakon czenia postępowania ofertowego bez wyboru 
wykonawcy, bez podania przyczyn. 

13. W toku oceny i badania ofert Zamawiający moz e z ądac  od Wykonawco w wyjas nien  
dotyczących tres ci złoz onych ofert i załączonych dokumento w. 

 
Jez eli złoz ona oferta nie będzie zawierała kto regokolwiek z obowiązujących elemento w 
wymaganych w powyz szych punktach, zostanie odrzucona. 
 
Ofertę zalez y złoz yc  w zamkniętej kopercie, opieczętowanej pieczęcią firmową Oferenta, adresem 
Zamawiającego (podanym poniz ej) oraz zapisem: „OFERTA NA WYKONANIE, DOSTAWĘ I 
MONTAZ  S REDNIOWIECZNEGO PLACU ZABAW DLA DZIECI”: 

a) Osobis cie w siedzibie ERINWEST Damian Rogalski, 36-043 Straszydle 343A, 
b) Pocztą, listem poleconym, kurierem na adres firmy ERINWEST Damian Rogalski, 36-043 

Straszydle 343A, 
c) za pos rednictwem bazy konkurencyjnos ci znajdującej się pod adresem 

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ 
 
Ofertę zgodną z załączonym formularzem i niniejszym zapytanie ofertowym nalez y złoz yc  w 
terminie do dnia 11.12.2020 r. do godziny 15:30 
 
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego po terminie składania ofert. Termin otwarcia 
ofert: 14.12.2020 r., godzina 13:00 
 
Osoba do kontaktu z Wykonawcami: Damian Rogalski, e-mail: damian_rogalski@wp.pl 
 

X. INFORMACJA O UPUBLICZNIENIU ORAZ WYBORZE 
NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

1. Niniejsze zapytanie ofertowe zostało zamieszczone na stronie Zamawiającego pod 
adresem http://www.solankowe-zacisze.pl/ oraz na portalu Baza Konkurencyjnos ci pod 
adresem www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl. 

mailto:damian_rogalski@wp.pl
http://www.solankowe-zacisze.pl/
http://www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/
http://www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/
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2. Decyzja o wyborze Wykonawcy zostanie umieszczona na stronie internetowej 
Zamawiającego pod adresem http://www.solankowe-zacisze.pl/ oraz na portalu Baza 
Konkurencyjnos ci pod adresem www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl. 

3. Zamawiający sporządzi pisemny protoko ł z wyboru najkorzystniejszej oferty. 
 

XI. INFORMACJE DODATKOWE 
1. Złoz enie oferty nie powoduje powstania z adnych zobowiązan  wobec stron. Oferty 

przygotowywane są na koszt Wykonawcy. Kaz dy z Wykonawco w moz e złoz yc  tylko jedną 
ofertę. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do podania ceny za realizację przedmiotu zamo wienia 
zgodnie z formularzem ofertowym. 

3. Podana w ofercie cena musi byc  wyraz ona w PLN. Cena musi uwzględniac  wszystkie 
wymagania niniejszego zapytania ofertowego oraz obejmowac  wszelkie koszty związane 
z terminowym i prawidłowym wykonaniem przedmiotu zamo wienia oraz warunkami i 
wytycznymi stawianymi przez Zamawiającego, odnoszącymi się do przedmiotu 
zamo wienia. 

4. Oferty złoz one po terminie nie będą rozpatrywane. 
5. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialnos ci za przypadkowe otwarcie oferty przed 

upływem wyznaczonego terminu, w przypadku nieodpowiedniego oznakowania koperty. 
6. Wymagany okres waz nos ci oferty wynosi 60 dni kalendarzowych od dnia upływu terminu 

do składania ofert. 
7. Płatnos ci będą realizowane na podstawie faktur, kto rych podstawą wystawienia będzie 

protoko ł odbioru z klauzulą „Bez zastrzez en ”. Jes li Zamawiający wniesie 
uwagi/zastrzez enia/usterki do zrealizowanych prac wo wczas Wykonawca winien 
dokonac  ich korekty w ciągu najpo z niej 14 dni. 

8. W sytuacji, gdy Oferent przedłoz y dokumenty, z kto rych nie będzie jednoznacznie 
wynikało, iz  spełnia wymogi okres lone w niniejszym zapytaniu oferta taka zostanie 
ODRZUCONA. 

 
XII. INFORMACJA NA TEMAT ZAKRESU WYKLUCZENIA Z MOŻLIWOŚCI 

REALIZACJI ZAMÓWIENIA 
1. Z postępowania wyklucza się Wykonawcę, kto ry: 

a) nie wykazał spełniania warunko w udziału w postępowaniu, okres lonych w punkcie III 
Zapytania ofertowego, 

b) z innymi Wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakło cenie konkurencji 
między Wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamo wienia, co zamawiający jest 
w stanie wykazac  za pomocą stosownych s rodko w dowodowych. 

2. Z postępowania wyklucza się Wykonawco w, kto rzy nalez ąc do tej samej grupy 
kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i 
konsumento w (Dz. U. z 2019 r. poz. 369, 1571, 1667), złoz yli odrębne oferty, chyba z e 
wykaz ą, z e istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakło cenia konkurencji w 
postępowaniu o udzielenie zamo wienia. 

3. Z postępowania o udzielenie zamo wienia wykluczeniu podlegają ponadto Wykonawcy, 
kto rzy są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania 
kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub 
osobami upowaz nionymi do zaciągania zobowiązan  w imieniu Zamawiającego lub 
osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynnos ci związanych z 
przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, 
polegające w szczego lnos ci na: 
a) uczestniczeniu w spo łce jako wspo lnik spo łki cywilnej lub spo łki osobowej, 
b) posiadaniu co najmniej 10% udziało w lub akcji, 

http://www.solankowe-zacisze.pl/
http://www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/
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c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 
pełnomocnika, 

d) pozostawaniu w związku małz en skim, w stosunku pokrewien stwa lub powinowactwa 
w linii prostej, pokrewien stwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia 
w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 

 
XIII. OKREŚLENIE WARUNKÓW ZMIANY UMOWY ZAWARTEJ W WYNIKU 

PRZEPROWADZONEGO POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE 
ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

Zamawiający przewiduje moz liwos c  wprowadzenia istotnych zmian postanowien  zawartej 
umowy z wybranym Wykonawcą w stosunku do tres ci oferty, na podstawie kto rej dokonano 
wyboru Wykonawcy. Zmiany muszą byc  dokonywane w formie pisemnych anekso w do umowy 
podpisanej przez obie strony, pod rygorem niewaz nos ci. 
Zamawiający przewiduje moz liwos c  zmiany umowy, m.in. w przypadku: 

 Gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepiso w prawa w zakresie mającym 
wpływ na realizację przedmiotu umowy – w zakresie niezbędnym do dostosowania się do 
zaistniałych zmian, 

 Zaistnienia zmian technologicznych, w szczego lnos ci pojawienie się na rynku materiało w 
lub urządzen  nowszej generacji, pozwalających na zaoszczędzenie koszto w realizacji 
przedmiotu zamo wienia lub koszto w eksploatacji wykonanego przedmiotu zamo wienia 
lub polepszenie funkcjonalnos ci, efektywnos ci przedmiotu zamo wienia po uzyskaniu 
akceptacji propozycji zmiany. Zmiana nie moz e spowodowac  zmiany ceny, okresu 
gwarancji oraz innych warunko w realizacji zamo wienia. 

 Wystąpienia okolicznos ci niezalez nych od Wykonawcy na uzasadniony wniosek 
Wykonawcy, pod warunkiem, z e zmiana ta wynika z okolicznos ci, kto rych Wykonawca nie 
mo gł przewidziec  na etapie składania oferty i nie jest przez niego zawiniona, przypadko w 
siły wyz szej, uznanej przez Zamawiającego jako zdarzenie nadzwyczajne, zewnętrzne, 
niemoz liwe do zapobiez enia (np. decyzje administracyjne, pan stwowe). 

 
Wszelkie zmiany, jakie strony chciałby wprowadzic  do postanowien  zawartej umowy, wymagają 
pod rygorem niewaz nos ci formy pisemnej i zgody obu stron (w drodze pisemnego aneksu). 
 

XIV. ZAŁĄCZNIKI 
1. Formularz ofertowy – załącznik nr 1 do zapytania ofertowego, 
2. Os wiadczenie o braku powiązan  osobowych lub kapitałowych pomiędzy Oferentem a 

Zamawiającym – załącznik nr 2 do zapytania ofertowego, 
3. Materiał zdjęciowy poglądowy – załącznik nr 3 do zapytania ofertowego. 

 

 
Z powaz aniem, 

Damian Rogalski 


