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Mochowo, dnia 09.08.2018 r.

Zapytanie ofertowe
postępowanie prowadzonew oparciu o Regulamin udzielenia zamówień publicznych

- wartość zamówienia nieprzekraczająca wyrazonej w złoĘch równowartości kwoty 30.000 euro

I. Zamawiający: Gmina Mochowo
Adres do korespondencji: Mochowo, ul. Sierpecka 2,09 - 214 Mochowo
tel. 24 / 27 63333, faks 24 / 27 63178
RECON 677075773, NIP 77 61675078
e - mail: gmina@mochowo.pl
strona internetowa: www.mochowo.pl
godziny pracy Urzędu: poniedziałek, środa, czwartek, piątek 7:00 - 15:00; wtorek 8;00 - 16:00
nr konta bankowego: BS Stara Biała Oddział w Mochowie 34 9038 0004 3915 9043 2000 0010

zaprasza d,o złożenia ofert cenowych na Budowg Otwartej Strefy Aktywności
w m. Ligowo,8m.Mochowo

II. Opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie Otwartej Strefy AkĘwności w miejscowości Ligowo

w wariancie podstawowym. Obiekt składa się z siłowni plenerowej wyposazonej w 6 urządzeń do
ćwiczeń montowanych na pylonach na podłozu trawiasĘm, strefy relaksu wyposażonej w stół do tenisa
oraz do szachów zamontowane na powierzchni utwardzonej kostką brukową. Otwarta Shefa
Aktywności będzie wyposażona w ławki (4 szt.), kosze na śmieci (2 szt.) oraz stojak na roM/ery. Ponadto
zostanie wykonane nasadzenie zieleni i trawnik.
Wszystkie urządzenia sportowe stanowiące wyposażenie Otwartej Strefy AkĘwności muszą być
fabrycznie nowe/ wykonane z trwaĘch i bezpiecznych materiałów oraz posiadać aktualne atesty i
cerĘfikaty bezpieczeńsŁwa potwietdzające, że zostaĘ wykonane w oparciu o obowiązujące normy w
Ęm zakresie otaz posiadać dopuszczenie do stosowania zgodnie z ich ptzeznaczeniem, Z dokumenfu
musi jednoznacznie wynikać, że dane urządzeniejest objęte certyfikatem.
Jeżek w dokumentach (zapytanie ofertowe, projekt budowlany, przedmiar robót, specyfikacja
techniczna wykonania i odbioru robót) przy opisie przedmiotu zamówienia wskazana zostala nazwa
Producenta, znak towarowy, patent lub pochodzenie w stosunku do określonych materiałów, urządzeń
iĘ. Zamawiający wymaga, aby traktować takie wskazanie jako przykładowe, służące doprecyzowaniu
opisu przedmiofu zamówienia i dopuszcza zastosowanie przy rcalizacji zamówienia materiałów,
utządzeń, iĘ. równoważnych o parametrach jakościowych i funkcjonalnych nie gorszych niż wskazane.
Ponadto Wykonawca zobowiązuje się do:

- ponoszenia pełnej odpowiedzialrrości za bezpieczeństwo wszelkich dzialań prowadzonych na
terenie prowadzonych prac ipoza nim, a związanych z wykonaniem przedmiotu zamówienia;

- uporządkowania terenu po rłykonaniu prac;
- realŻowania przedmiotu zamówienia zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i z należytą

starannością oraz akfualnym poziomem wiedzy technicznej, gwaranfującymi wykonanie
przedmiotu umowy we właściwy i bezpieczny sposób, zgodnie z obowiązującymi normami i
przepisami;

- Ponoszenia odpowiedzia]ności za właściwą realizację przedmiofu umowy i do naprawienia
wszelkich szkód łynikłych z jej niewłaściwej realizacji;

- przestrzeganie zasadbezpieczeństwa, BHP, p.poz,

2. Zadanie jest finansowane ze środków Funduszu Rozwoju Kulfury Fizycznej w ramach Programu
Rozwoju Małej Infrastrukfury Sportowo - Rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym - Otwarte
Strefy Aktywności (OSA) Edycja 2018, w związku z powryższym Wykonawcę obowiązują wszystkie
zasady programu/ w tym doĘczące odpowiedniego oznakowania.
Wykonawca poniesie wszelkie koszĘ związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Zaleca się, aby
Wykonawca zdobyl wszelkie informacje, które mogą być konieczne do prawidłowego przygotowania
oferty, w tym dokonał wizji lokalnej w terenie. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w
postępowaniu.

3.



4. Termin realizacji: do 28.09.2018 r.
5. Wzór umowy stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.
6. Wykonawca związany jest ofertą 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upĘwem

terminy składania ofert.
7. Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 sĘcznia 2004 roku

Prawo zamówień publicznych (Dz, U. z ż017 r.t poz. 1579 z późn. zm.), zwaną dalej ,,ustawą".
Szacunkowa wartość przedmiotu niniejszego zamówienia nie przekracza kwoty określonej w art. 4 pkt.
8 ustawy.

III. Warunki udziału w postępowaniu
1. Wykonawca musi prowadzić zarejestrowaną w KRS lub innym organie ewidencji działalność

gospodarczą, w zakresie objętym przedmiotem zamówienia.
2. Wykonawca musi vnrykazać, że posiada doświadczenie zawodowe niezbędne do wykonania

zamówienia, Ę. zrea7tzował co najmniej 2 roboty o \^ry/maganym charakterze o wartości min. 20 000 zł
brutto każda w okresie ostabrich pięciu lat przed upĘwem terminu składania ofert, a jezeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie.

3. Wykonawca musi zatrudniać na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wszystkie czynności
w zakresie realizacji przedmiofu zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na łrTzkonaniu
pracy w rozumieniu przepisów kodeksu pracy, o ile czynności te nie będą wykonywane przez osobę
w ramach prowadzonej działalności gospodarczej (Dz.U. z201,6I., poz.1,666 ze zm.).

IV. DokumenĘ, jakie Wykonawca powinien załączyć do oferty:
Zamawiający wymaga/ aby każda oferta zawierała minimum następujące dokumenĘ:
1,. wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz ofertowy wg załączonego wzoru formularza

ofertowego - Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego,
2. aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalrrości gospodarczej,

wystawiony nie wcześniejniż 6 miesięcy przed upĘwem terminu składania ofert,
3. oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postepowaniu - Załącznik nr 2 do zapytania

ofertowego,
4. jezeli wykona\^,/ca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej polskiej,

przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania
potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej
niz 6 miesięcy przed upĘwem terminu składania ofert,

V. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania
oświadczeń i dokumentów.

1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy mogą
przekazywać pisemnie, za pomocą faksu lub drogą elektroniczną.
Zamawiający podkreśla, że w celu zachowania reguł równego traktowania Wykonawców nie
przewiduje udzielania odpowiedzi na pytania doĘczące postępowania o udzielenie zamówienia
zadawane drogą telefoniczną.

2. Wykonawca, który uzna za niezbędne uzyskanie wfaśnień doĘczących postępowania o udzielenie
zamówienia, powinien wystąpić z zapytaniem do Zamawiającego w sposób wskazany w ust. 1.

3, Treść zapytań wtaz z wyjaśnieniami ZamawiĄący przekazuje Wykonawcom, którym przekazał
zaproszenie do składania ofert, bez ujawniania fuódła zapytania oraz na stronie internetowej
Zamawiającego. Pytania należy kierować do dnia 17.08,2018 r. do godz. 10:00,

VI. Osoby po stronie Zamawiającego uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami
1. Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykona\Mcami i udzielania wyjaśnień dotyczących

postępowania jest Ewa Kopycińska, tel.24/2763333 wew. 211,, e-mall: zpubliczne@mochowo.pl.
2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie istotnych warunków udzielenia

zamówienia w godzinach pracy, Ę.: poniedziałek, środa - piątek od 7:00 do 15:00 we wtorek od 8;00 do
16:00.

VII. Opis sposobu przygotowania oferĘ cenowej
1. Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie utnieszczając na niej nazwę i adres

zamawiającego, nazwę i adres Wykonawcy oraz napis: Oferta cenowa na zadanie pn. Budowa Otwartej
Strefy Akfiności w m. Ligowo, gm. Mochowo. Nie otwierać przed dniem 24.08.2078r., godz.12,.00.

4. Ofertę należy sporządzić czytelnie, w języka polskim, w oparciu o formularze stanowiące załączniki do



niniejsze go zapr os zenia.
5. Oferta nie może zawierać zmian ani uzupeŁrień z v,,yjątkiem tych, które wJznikają z instrukcji łtydanych

przez Zamawiającego, lub które są konieczne do korekĘ błędów popeŁrionych przez Wykonawcę.
W ty^ przypadku dokonane korekty muszą być parafowane przez osobę lub osoby uprawnione do
występowania w imieniu Wykonawcy.

6. Dokumenty, których żąda Zamawiający, muszą być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii
poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę lub osoby uprawnione do występowania
w imieniu Wykonawcy, przy czyrllw przypadku Wykonawców wspóIrrie ubiegających się o udzielenie
zamówienia oraz w przypadku podmiotów trzecich kopie dokumentów dotyczących odpowiednio
Wykonawcy lub Ęch podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przezWykonawcę lub te
podmioty (zgodnie z wyborem Wykonawcy).

7. W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu
przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których Wykonawca zastrzega, ze nie
mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania, rnusząbyć oznaczone klauzulą ,,Informacje
stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r.
o zwalczarliu nieuczciwej konkurencjl (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.)" .

8. Żadne dokumenĘ wchodzące w skład oferty lub przedłożone przed podpisaniem umo\Ąyl w tym
również przedstawione w formie oryginałów, nie podlegajązwtotowiprzezZamawiającego.

9. Wszelkie koszĘ związane zprzygotowaniem oferĘ ponosi Wykonawca.
10. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać zlożoną ofertę pod warunkiem, że Zamawiający

otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub łycofaniu przed upĘwem terminu
składania ofert. Wykonawca nie może wycofać oferty ani wprowadzić jakichkolwiek zmian w treści
ofer§ po upĘwie terminu składania ofert.

11,. Złożona oferta ma obejmować całość zamówienia,

VIII. Miejsce składania ofert
1. Ofertę cenową należy złożyć w siedzibie Zarnawiającego, q. Urząd Gminy w Mochowie, Mochowo,

ul. Sierpecka2,09 - 214 Mochowo/ w terminie do dnia 24.08.2018 r. , godz.12:00.
2. Zamawiający moze podjąć decyzję w sprawie uniewaznienia postępowania o udzielenie zamówieńabez

podania przyczyny.
3, Za termin złożenia oferĘ przyjmuje się datę i godzinę wpĘwu oferĘ do Zamawiającego.
4. Zamawiający nie przewiduje publicznej sesji otwarcia ofert.

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

przedmiofu zamówienia.
2. Wartość cenową na|eży podać w złotych polskich cyfrą - z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku

oraz słownie.
3. Cena powinna zawierać wszelkie koszĘ związane z wykonaniem przedmiofu zamówienia.
4. Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą odbywać się będą w złotych polskich.
5. Cena podana przez Wykonawcę za świadczoną dostawę /usługę/robotę budowlaną jest obowiązująca

ptzez caĘ okres wazności umowy i nie będzie podlegała waloryzacji w okresie jej trwania. Zamawiający
wybierze ofertę odpowiadającą wszystkim postawionym przez niego wymogom/ o najniższej cenie lub
najkorzysbriejszym bilansie ceny i innych kryteriów oceny oferĘ.

6, Zamawiający nie przewiduje udzielania za|iczek na poczet wykonania zamówienia.
7. Nalezność płatna będzie po zakończeniu realizacji zadania, dokonaniu protokolarnego odbioru,

przekazaniu niezbędnej dokumentacji przelewem na konto Wykonawcy, w ciągu 30 dni od daĘ
otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury/rachunku. Szczegółowe zasady
wpłaty wynagrodzenia zostaĘ przedstawione w Projekcie Umowy, stanowiącym Załącznik nr 3 do
zapytania.

X. Opis kryteriów wyboru oferty, wtaz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert
1, Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę na podstawie kryteriów oceny ofert spośród ofert nie

podlegających odrzuceniu.
2. Wybór najkorzystniejszej oferĘ zostanie dokonany wedfug następujących kryteriów:

Lp. Kryterium Liczba punktów (waga)

1. Cena 80
2. Okres gwaranc|i 20

SUMA 100



W trakcie oceny kolejno rozpatrywanym i ocenianym ofertom przyznawane są punkĘ za powyższe
kryteria według następujących zasad:

W kryterium "C" ocena ofert zostanie dokonanaprzy zastosowaniu wzoru:
najniższa cena brutto

C= ---------- x 80% (waga kryterium) x 100

cena oferĘ ocenianej

W kryterium uGu ocena ofert zostanie dokonana przy zastosowaniu następujących reguł
Minimalny okres gwarancji jaki możebyć zaoferowany wynosi 36 miesięcy. Wykonawca rr.oże zaoferować

termin nie dłuższy niż maksymalnie 60 miesięcy.,

Okres gwarancyjny zbadanej oferĘ
x 20% (waga kryterium) x 100

Najdłuższy oferowany okres gwarancji (max 60 miesięcy)

3, W kazdym z kryteriów ocena będzie dokonana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
4, Punkty przyznanew poszczególrrych kryteriach danej oferĘ zostaną do siebie dodane.
5. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta uzyskała największąliczbę punktów,

XI. Informacje o formalnościach
1, Niezwłocznie po wyborzenajkorzyshriejszej oferĘ, Zamawiający zawiadomi wszystkich Wykonawców,

ktorzy ubiegali się o udzielenie zamówienia o wyniku postępowania.
2. Zarnawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą po ptzekazaniu zawiadomienia o wyborze

Wykonawcy, ale nie później niz w terminie związania ofertą.
3. Przed podpisaniem umo!\ry wybrany Wykonawcaprzedłoży:

ffi

4. }eżeli Wykonawca/ którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umo!Ę// Zamawiający
wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej
oceny.

5, Do prowadzonego postępowania nie przysługują Wykonawcom środki ochrony prawnej określone
w przepisach Ustawy Prawo zamówień publicznych tj. odwołanie, skarga.

6. Klauzula in{ormacyjna z art.13 RODO:
Zgodnie z aft. 13 ust. 1 i 2Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679

z dnia 27 kwietnia 201,6 t. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepĘwu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/a6/WE
(ogólne rczporządzenie o ochronie danych) (Dz. IJrz. UE L 119 z 04.05.201,6, str. 1), dalej ,,RODO"
informuję, ze:
1) administratorem Pani/Pana danych osobovĘrch przetwarzanych w Urzędzie Gminy w Mochowie

jest Wójt Gminy Mochowo z siedzl'bą w Mochowie, ul. SierpeckaZ,09 - 214 Mochowo,
2) inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy w Mochowie/Gminie Mochowo jest

PanKrzysztof Zakrzewski, kontakt: e-mail: rodo.zakrzewski@o2,p1, tel. 606 273 134.
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu

związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. Budowa Otrłartej Strefy
AkĘwności w m. Ligowo, gm. Mochowo prowadzonym zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień
publicznych,

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania,

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez caĘ czas trwania umo\^/y i okresu gwarancji
i rękojmi;

6) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomaĘzoy/any/ stosowanie do art. 22 RODO;

7) posiada Pani/Pan:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana doĘczących;
- na podstawie art.-],6 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych1

1 skorzystanie zprawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowaŃa o udzielenie zamówienia
publicznego ani zmiarrą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać
i n te g ra In ości pro to k olu or az jego zalącznikow



- na podstawie art. 18 RODO pla,wo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych
osobowych z zasttzeżeŃem przypadków, o których mowa w art. 18 ust.2 RODO2

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
PanifPan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana doĘczących narusza przepisy
RODO;

8) nie przysługuje Pani/Panu:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art.20 RODO;

- na podstawie art.21, RODO pIaIMo sprzeciwu, wobec ptzetwarzania danych osobowych, gdyz
podstawą pra,wną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

zalacznlki
1. Fortnularz ofertowy
ż. Oświadczerrie o warunków udziału w postępowaniu
3. Wzór umowv
4. Dokull1el]tdcia leclrIriczIra
5, Spec,vfikacja Techniczrra \Ą/l.korral-ria i Odbioru Robót

2 prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia
korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, Iub z uwagi rra
wazne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego

ZAT\NIERDZIŁ:


