
GMINA MOCHOWO
Mochowo 20

09 - 214 Mochowo
(3)

Znak sprawy: RGK.271. 14.2017

Mochowo, drria 19.05.2017 r.

Zapytanie ofertowe

posĘpowanie prowadzone w oparciu o Regulamin udzielenia zamówień publiczrych
o wartości nieprzekr aczaiącei wyrażonej w złoĘch równowartości

kwoĘ 30.000 euro

I. ZamawĘący: Gmina Mochowo
Adres do korespondenc|i: Mochowo 20, W - 214 Mochowo
tel (2a) 27633 33, faks (24)2763178

złrprł"rizłL do złożeniaofet cenowych na realizacig zadania pru ,,Ścieżka ptrwdniczapny Szkole
Podstawowei w Bożewie/ gnl. Mochowo "

Zadanleiest finansow arre ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodne| w Warszawie

II. Opis pnedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie, dostawa i montaż siedemnastu (17) przyrodrttczych tablic na

terenie przy Szkote Podstawowei im. Adama Mickiewicza w Bożpvne.

SpecyfikaQa techniczna:
L. GRA EDI]KACYINA TYPU LEŚNE PIJZŁLE "EKOSYSTEMY" Z ŁAurKĄ
Zewnętrzre wymiary konstrukcji: szerokość ok. 135 cm, wysokość ok. 230 cm. Gra w drewnianym stelazu
z dachem dłł.uspadowym prosĘm. W stelażu urrrieszczono 9 obracanych tablic o rł,ymiarach ok. 22 orr x 18 trrr,

z pehrokolorow}m nadrukiem dwustronnyrrr (awersfrewers). Mocowanie przy pomocy kotwy stalowe1

ibetonu.

2. ZEGAR PRZYRODY TYPU "RoK W LESIE - PTAKI, ZŁ^wKĄ
Konstrukcja drelwriana - na dwóch słupach nośnych unrieszczony jest panel edukacyjny (po lewe1' stronie),
zprawĄ strony obsadzony iest panel obrotowy w postaci 2 ruchomych ośmioĘtów orazl statyczny o średnicy
- około 90 cn. W prawei części panelu unieszczony 'mini labirynL" z 8 kółeczkani |ako dodatkowy element
edukacyino - zabawowy, będący kompatybilrry z głównym panelem konstrukc,ii.

3. GRA PLENEROI^/A TYPU ,RoK W LESIE - RoŚLINY I GRZYBY" Z ŁAVVI(Ą
Konstrukcja drewniana - na dwóch słupach nośnych urnieszczony jest panel edukaryiny (po lewej skonie),
z prawej strony obsadzony iest panel obrotowy w postaci 2 ruchomych ośmioĘtów orazl statyczrry o średnicy
- około 90 orr. W prawej części panelu umieszczony "mini labirynt" z 8 kółeczkami jako dodatkowy element
edukaryino - zabawowy, będący kompatybilrry z głównym panelem konstrukcji.

4. GRATYPUMEMO "LEŚNEPARY" +TABLICAWOLNOSTOIĄG
Gra w drewnianyrrr stelazu z dachem dłvruspadowym wykonanym z deseĘ całość warta na słupach średnicy
ok. 12 cnr. W stelażu urnieszczono 16 obracanych tab}ic o wymiarach ok. 22 cm x 18 orr, z pełnokolorowym
nadrukiem dwustronnym (awers/ rewers). W sldad konstrukcii wchodzi dodatkowo tablica wolnostojąca
w ste]azu drewnianym, jako uzupeh.ienie gry,

5. GRA INTERAKTYV\rNA TYPU "KoŁo IMEDZY: Śwler LEŚNYCH ZWIERZĄT"
W koronie drzewa umieszczony jest panel obrotow1. (koło z "chwytnikami") ustabilizo\Ą/any na 3 słupach
nośnych (średnicy ok. 1&12 cm, długość Z5 m) + odboiniki (impregnowane), konstrukcja zadaszona (ochrona

przed cz;mnikami UV, opadami itd.).
Obok usytuowana jest tablica dwustronna obsadzona na stelażu drerłrnianym (zadaszenie dłvr:spadowe),
laminowana w wylliarze 100x75 an.

6. GRATYPU "CZAS ZAKLĘI,YWDRZEWACH,
W konstrukcji są usadowione 3 tablice edukacyjne: Drzawa liściaste, Drzewa iglaste, Ciekawostki
dendrologiczne. Pod konstrukcią maj&lje się minimum 4 sź. słupów - ukazljące przelłój poprzuczny danego
drzawa (2 do lściastychi 2 do iglasĘcĘ.



7. TRZy GRy TypU śtł,tarovrrp "łaŃCuCH poKARMawyu, "łaŃCuCH poKARMOIĄ/y u-,
"SYMBIOZA'

Konstrukcja wykonana z drewnianego bala o średnicy około 30 orr i wysokości 80 on. Nad słupem
zamontowane są cztery obracarre drewniane sześciany wykorrane ze sklejki szkutniczej o wymiarach
23 x 25 cnr. Sześciany zadrukowane są z czterech stron. Konstruł§ a rwteńczona czterostronnym dachem.

8. GRA TYPU MULTI LABIRYNT - Budowa Warstwowa l-asrr
Konstrukcja wykonana z drewna iglastego. Na głównyrn słupie nośnylrr (średnicy około 45 - 50 orr)
umieszczorry jest sześci,an obrotorłry, którego 3 ściany o łvymiirrach ok. 80x90 orr tworzą panel interakty,vrmy
z informacjami dydŃtyczrrlrnr Qabirynty), a 1 ścianę stanowi ogólna treść dydakĘczna doLyczącabtdowy la_su.

l.}ad obrotow3,rrr sześcianem urnieszczony 1'est dach prosty, Gra jest wvkonana na trwa\,rn nośniku metodą
druku UV, full color. Na trzBch z czterech boków sześcianu furkqę interaktywną spehria 8 ruchomyclr
elementów (kółeczka), które moma przeslwaćpo prowadrricach.

9. GRA PLENEROWA TYPU "MRoWIsKou - il - LABIRYNTY NATURY
Konstrukcja wykonana z drewna ig,lastego. Na dwóch słupach nośnym (średnica 12cm) umieszczone są dwie
tablice (ok. 80/90cm) w t}łrr 1'edna interaktryvna z prz.esuwanymi elemerrtami. Konstrukcja zląrrcńczorn
dwuspadowyrn dachem (szer. ok 130 orr). Gra jest wykonana na trwałym nośniku metodą drukrr UV, fuł color.
Fuikqę interaktywną speh.iają 3 ruchome elementy (kółeczka) z nadrukowanymi postaciarni - mrówkam|
które możrra, przesuwać po prowadnicach.

10. GRA PLENEROWA TYPU ,CO ZE MNIE WYROŚNIE?, - LABIR}T,]TY NATURY
Konstrukcja w,ykonana z drewna iglastego. Na głównym słupie nośnym (średnica ok. 12 cm) umieszczone są
dwie tablice (ok. 80/90orr) w tlrn jedna interaktywna z przesu\Ą,anymi elementami. Do słupa g,łówrrego
prą.mocowane są 4 ławki (g. ok. 6 cm; szar. ok. 2G30 cm; dł. ok. 2 m) za pomocą ocy,nkowanych śrub
zamkowych. Konstrukc|arwieńczona dwuspadowym, prosĘrm dachem (szer. ok 135orr).
Cra jest wykonana na trwałym nośniku metodą druku L}V, full color. Funkcję interaktywną spehria
12 ruchomych eleme,ntów ftółeczka), które moana przesawaćpo prowadnicach.

11. TABLICA DYDAKTYCZNA TYPU -FOTOSYNTEZA"
Konstrukcja wykonana z bLachy ocyrrkowanej o wymiarach: 100x75 cn. Celenr iest po;marrie sposobu
odzywiania się Królestwa Roślin.

1,2. DWTE TABLICE DYDAKTYCZNE *KRZEWY Iu, ,,KRZEI^y'Y II"
Konstrukcja wykonana z blachy ocynkowanej o wymiarach: 100x75 cm. Celem jest poznanie krzewów
występuiącyclr w lasach

Tereą na któr5łrr zloka]żowana będzie ścleżka, znaiduie się na terenie kompleksu szkolnego, który jest stale
monitorowany i na stałe ogrodzony - na noc zamykany.
Uwagł ld'szystkie elemenĘ drcwniane muszą być zaipregnowane w celu ochrony pned niekonystnym
działaniem wanrnków gnrntowych i atnosferycznych.
ZamawĘący nie ogtanicza możliwości zastosowania ptzez Wykonawcę utządzeń i materiałów
ńwnoważnycłu o parametlach nie goszych od opisanych w zapytaniu ofertołvym. W przypadklt
zastosowania rozvńązania równowaznego Wykonawca iest zobowiązany wykazać w ofercie, że oferowane
przez niego wządzeńa i materiały spehriają wymagarria określone przez Zamawiającego. Jedrrocześnie
Zamawiający informuje, że ciężat dowodu spehrienia warunku ,,rółvnolvazności1' spoczyw*a na
Wykonawcy.

Ponadto Wykonawca w ramach przedrniotu zamówienia skalkuluje w cenie ofertowej:
zorgańzowanie zap|ecza budowy i zlikwidowanie go po zakończeniu budowy, ochronę znajdul'ącego
się na terenie budowy mienia oraz zapewńenie warunków bezpieczeństwa ptacy,
zabezpieczenie i ochronę przed zniszczeniem znajdującego się na budowie i nie podlegającego łikwidacji
zadrzewierria, skarp i irurvch elementów zagospodarow-alia terentr oraz istrriejących instalacjiiwządzeń
wtaz z przywróceniem terenu do stanu pierwotnego,
dokona ozrraczenia dostarczonych pomocy dydaktycznych zgodrrie z wymogami instytucji
dofinansowuj ącE, tl. WFOŚiGW,
sporządzenie kosztorysu powykonawczego wykonanych prac po ich zakończeniu.

2. Termin realizacji: do 31.08.2017 r.
3. Wzór umowy stanowi załączn*, nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.
4. Wykonawca zlitązany iest ol'ertąprzezokes 30 dni.
5. Bieg terminu zslviązatia ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
6. Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dńa 29 stycznia 2004 roku

Prawo zattówieńpublicznych(Dz,U. z2al5r.,poz.2164zpóźn.zn.),zaval:rądalej ,,ustawą".



7. Szacurrkowa wartość przedmiotu niniejszego zamóTł,ienia nie przekracza kwoty określonej w art. 4 pkŁ.
8 ustawr,.

III. Warunki udziału w postgpowaniu
1. Wykonawca musi prowadzić zarejestrowaną w Kra|owym Rejestrze Sądowym lub innym organie

ewidencji działalrrość gospodarczą, w zakresie objętym przedmiotowvm zamówieniem.

IV. DokumenĘ, iakie Wykorrawca powinien zŃączyć do oferĘ:
1,. Zamawtający wynagą aby każda oferta zawierała nńrimum następrrlące dokurnenty:

1) wypeŁriony i podpisany przezV'łykonawcę formrrlarz ofertowy wg załączonego wzoru formu7arza
ofertowego - Zńącznik Nr 1 do zapytania ofertowego,

2) oświadczenie Wykonawcy o spehrieniu warunków udńŃtt w postępowaniu - Załącznik Nr 2 do
zapytania ofertowego

3) kosztorys sporządzony metodą szczegółową lub lproszczoną (z określeniem wskaźników
kalkulacflnych: stawka rbg narz:nty K.O., Zysku, Kz) araz tabelę elementóą, scalonych.

4) w izta1 i z. ację prop onoł*a ny ch w ządzeń z kr ó tkim opisem technic znylrr,
5) pełnomocnictwo osoby lub osób podpisujących ofertę, jeżeli nie wynika to bezpośrednio

z zńąc.zonych dokumentów.

V. Informacie o sposobie porozumiewania sig Zamawiaiącego z Wykonawcami otaz
pnekazywania oświadczeń i dokumentów.

1. Wszelkie oświadczenia, wniosĘ zawiadomien.ia oraz irrformacie Zamawiający i Wykonawcy mogą
przekazvwać pisemni,e, za pomocą faksu lub drogą elektroniczną.
Zanawtający podkreśla, że w celu zachowania reguł równego trałtowania Wykonawców nie
przewiduje udzielania odpowiedż rra pytarria dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia
zad aw ane dro ga telefo ńczną.

2. Wykonawcą który l7za:.a za niezbędne uzyskanie wlaśnień dotyczących postępowania
o udzielenie zamówienia, powinien wystąpić z zapytańem do Zamawiaiącego w sposób wskazany
w ust. 1.

3. Treść zapyŁań wraz z wy|aśnieniami Zamawialący przekazuje Wykonawcoll1, którym ptzekaz,a,ł
zaproszerrie do składania oferĘ bez ujawniania źródła zapytarria oraz l1a stronie internetowej
Zamawtającego. Pytania należy kierować do dnia 25.05.2017 r.

VI. Osoby po shnie Zamawiaiącego upfilwnione do porozumiewania sig zWykonawcami
1. Osobą uprarłznioną do kontaktowania się z l,Vykonawcami i udzielania rł,yjaśnień dotyczących

postępowarria 1'est Ewa Kopycńską tel. (2a) 276 33 33 werł.. 211.
2. l{vkonawca rr:.aże zwrócić się do Zamawiaiącego o wyjaśnienie istotnych warułków udzjelenia

zamówienia w godzinach pracy/ Ę.: poniedziałeĘ środa - piątek od 7:00 do 15:00 we wtorek od {l:00 do
1ó:00.

VII. Opis sposobu pnygotowania ofeĘ cenowei
1. Ofertę należy ńaż'llć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie umieszczając na niej nazlvę i adres

zamawiającego, naznlę i adres Wykonawcy oraz napis: Oferta cenowa na zadanie pn. ,,Ścieżka
ptzylodnicza plzy Szkole Podstawowei w Bożewie, gm. Mochowo" nie otwierać przed dniem 31.05.2017
r., godz. 15:00.

4. Ofertę należy sporządzić czytelnie, w języku polskim, w oparciu o formularze stanowiące załącznjkJ do
ninie jsze go zapr oszeŃ a.

5. Oferta nie moze zawierać zmian ani uzupeŁrień zwy1ątlłem tycĘ które wynikają z instrukcji wydanych
ptzez Zamawiającego, 1ub które są konieczne do korekty błędów popehrionych przez Wvkonawcę.
W tym przypadkll dokonane korekty niluszą być parafowa7,rc przez osobę lub osohy uprawnione do
występowania w imieniu Wykonawcy.

6. Dokurnenty, których żąda Zamaviającyl lalusząbyć przedstawione w formie oryginału lub kserokopii
poświadczonej za zgodność z otyglnńem pTzez osobę lub osoby u,prawnione do występowania
w imieniu Wykonawcy, przy czym w przypadku Wykonawców wspólrrie ubiegających się o udzielenie
zamówienia araz w przypadku podmiotów trzecich kopie dokumentów dotyczących odpowiednio
lVykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z orvgirrałern przezWykonawcę lub te
podrrrioty (zgodnie z wyborem l{ykonawcy).

7. W przypadku, gdy informaQe zawaTte w o{ercie stanowią taiemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu
przepisów ustawy o zwalczań.u nieuczciwej konkurencji, co do których Wykonawca zasfrzega, że nie
mogą być udostgpniane innym uczestnikom postępowarria, lll;ll:Lsząbyć oznaczone klauzulą ,,Informacje



stanowią(e iaiemnicę przedsiębiorstrva w rozumieniu art. 11 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r-
o zwalczań§ nieuczciwejkonkurencji (Dz. U. z2O03 r. Nr 153, poz.15O3 ze znt.)" .

8. Zadne dokurrrentv wchodzące w skład oferty lub przedłozone przed podpisaniem umowy,
w tvm również przedstawione w formie oryginałów, nie podlegal'ą zrłrotowi ptzezZamawiaiącego.

9. l{szelkie koszty nuiązane zprzygatowaniem oferty ponosi Wykonawca.
10. Wykonawca może wprowadzić zlarriany lub wycofać złożoną ofertę pod warurrkiem, że Zantawtaiący

otrzyma pisemrre powiadomierrie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu przed upływem terminu
składarria ofert. Wykonawca nie może wy,cofać oferty ani wprowadzić jarkichkolwiek zrrian w treści
oferty po upły,wie terminu składania ofert,

11. Złożona oferta nra obejmować cńość zamówierria.

VIII. Mieisce składania ofert
1. Ofertę cenową na7eży ńożyć w siedzibie Zamawiającego, ti. Urząd Gminy w Mochowie, O9 - 214

Mochowo 20, w terminie do dnia 31.05.2017 r., godz.15:00.
2. Z,amavńający moze podjąć decv4ę w sprawie urrieważrienia postępowania o udzielenie zamówienia bez

podarria przyczyny.
3. Za termin złożeńa oferty przy|muje się datę i godzlrę wpływu oferty da Zamawiającego.
4. Zamawiający nie przewiduje publicznej sesji otwarcia ofert.

IX. Opis sposobu obliczania ceny i warunki płatrości
1, Na załączonym formularzu ofertowym, na7eży przedstawić cenę ofertową brutto za wykonanie

przedm ioLu za m ówienia.
2. Wartość cenową należy podać w złotyclr polskich cyfrą - z dokładnością do dwóch miejsc po przecirrku

oraz słownie.
3. Cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.
1. Wszelkie rozhczeńa pomiędzy Zamaf.njącym a Wykonawcą odbywać się będąw złotych polskich.
5. Cena podana przez tr{ykonawcę za świadczoną dostawę/usługę/robeĘł#ełł*ła+ą jest obowiązul'ąca

przez cały okres ważności umowy i nie będzie podlegała waloryza§i w okresie je1' trwania. Zamawiający
ł.ybierze ofertę odpowiadaiącą wszystkim postawionym przezńego wymogom/ o najnizszej cenie lub
rral'korzystrriejszynr bilar.sie cerry i ilrrrych kryteriów oceny oferty.

6. Zamawiający nie przewiduje udzielaniaz,allczeknapoczetwykonania zamówienia.
7, Nalezność płatna będzie po zakończeniu realżaQt zadanla, dokonaniu protokolarnego odbioru,

przekazairu niezbędnej dokumentaq'i przelewem na konto Wykonawcy, w ciągu 30 dni od daty
otrzymania przez Zam,awiającego prawidłowo wyslawione1 §:aktwy/rachunku. 9zczegóŁowe zasady
wypłaty wynagrodzenia zostały przedstawione w Projekcie Umowy, stanowiącym Załącznsk Nr 2 do
zapytania.

X. Opis kryteriów wyboru oferĘ, wraz z podaniem znaczettiatych kryteriów i sposobu oceny ofert
1. ZamawĘący wybiera nal'korzystniejszą ofertę na podstawie kryteriów oceny ofert spośród ofert nie

prldlega jących odrzu ceniu.
2. Wybór najkorzystniejsze1'oferty zostanie dokonany w.edług następujących kryteriów:

Lp. Kryterium Liczbapunktów (waga)

1
I. Cena 100

SUMA 100

W kryterium "C€na" ocen r ofert zostanie dokonana plzy zastosowaniu wzorn:
nalńższacena

C= ---------- x 100% (waga kryterium) x 100

cerra oferty ocenianej

3. W każdym z kryteriów ocena będzie dokonana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku,
4. Purrkty ptzyzrrarre w poszczególnych kryteriach dane1' oferty zostanądo siebie dodane.
5. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta azyskała największą liczbę punktów.

XI. Informacie o forrrralnościach
1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszei oferty, Zanawiaiący zawiadomi wszystkich lVykonawców,

którzy ubiegali się o udzieleńe zamówienia o wyniku postępowania.
2. Zamawiający zalą.t:ze umo\Mę z wybranym Wykonawcą po przekazanhl zawiadomienia

o wyborze Wykonawcy, ale nie późńel niż w terminie związania ofertą.



.)- Przed podpisaniem umowy wybnny Wykonawc a ptzedłoży:
1) aŁtuałły ed

go§p€daf€z€],
2) zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokośd 10 % ceny ofertowei brutttl.

Zabezpieczenie może być nłriesione według wyboru Wykonawcy w 1'ednej lub w kilku
następujących formach: pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy
oszczędnościowo - kredytowej z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem
pieniężnym, gwaran§ach bankowycĘ gwaranq'ach abezpieczeńowycĘ poręczeniach udzielanych
przez podmioty, o których filowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dńa 9 listopada 2000 roku
o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoiu Przedsiębiorczości. Zabezpieczenie wnoszone w pierriądzu
W,vkonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: w BS Stala Biała Oddział
w Mochowie 83 9038 0004 3915 9043 2000 0680.

Jezeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcta umowy, Zarła:łj,njący
wybierze kolejną ofertę najkorzystnlejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej
oCenV.
Do prowadzonego postępowania nie przysługują Wykonawcom środki ochrony prawne1' określone
w przepisach Ustawy Prawo zamówień publicznych Ę. odwołanie, skarga. Jeżeli Wykonawcą którego
oferta została wybrana uchyli się od zawaIcia umowy/ Zamaitający wybierue kolejną ofertę
najkorzystniel'szą spośród ńożony ch ofert, bez przeprowad zania ich ponownej oceny.
Do prowadzonego postępowarria nie przysłogoią Wykonawcom środki ochrony prannej określone
w przepisach Ustawy Prawo zamówień publicznych Ę. odwołanie, skarga.

ZATWIERDZIŁ:

W ć} ".!.,l, 
{ł l\4 i l,,i -:l

?ornasz*y,lsjrj

ZŃacnlikj:
1. Formularz ofertowy
2. Oświadczenie Wykonawcy o spehrierriu warunków udziału w postępowaniu
3. Projekt umowy
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