
GMlNA Moc!-!swo
Mochowo, ul. Słerpecka 2

a9 - 214 Mochowo
(3)

Znak sprawy RGK.27 1,.8.2019

Mochowo, dnia 20.02.2019 r,

Zapytanie ofertowe
posĘpowanie prowadzone w oparciu o Rąulaminudzielenia zamówieripublicznych

- wartość zamówienia nieprzekraczającawyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro

I. Zamawiający: Gmina Mochowo
Adres do korespondencji: Mochowo, ul. SierpeckaŁ,09 - 214 Mochowo
tel, 24/ 2763333, faks 24/ 2763333 wew. 227

REGoN 61,1,015773, NIP 77 61615078
e - mail: gmina@mochowo.pl
strona internetowa: www.mochowo.pl
god,zlny pracyLJtzędu: poniedziałek, środa, czwattek, 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 do złożenia ofert cenowych na Budowę Otwartei Strefy AkĘwności
w m. Ligowo,8m. Mochowo

II. Opis przedmiofu zamówienia
1. Frzedmiot zamówienia obejmuje wykonanie Otwartej Strefy AkĘrwności w miejscowości Ligowo

w wariancie podstawowym. Obiekt składa się z siłowni plenerowej wyposażonej w 6 wządzeń do

ćwiczeńmontowanych na pylonach na podłożu trawiastym, streĘ relaksu \^/yposazonej w stół do tenisa

oraz do szachów zamontowane na powierzchni utwardzonej kostką brukową. Otwarta Strefa

Aktywności będ,zie wyposażona w ławki (4 szt.), kosze na śmieci (2 szt.) oraz stojak na rowely, Ponadto

zostanie wykonane nasadzenie zieleni i trawnik.
Wszystkie arządzeńa sportowe stanowiące wyposażenie Ofwartej StreĘ Aktywności maszą bYĆ

fabryczńe nowe, wykonane z trwaĘch i bezpiecznych materiałów otaz posiadać aktualne atesty i
cerĘfikaty bezpieczeństwa potwietdzające, że zostaĘ wykonane w oparciu o obowiązujące normy W

tym zakresie oraz posiadać dopuszczenie do stosowania zgodńe z ich przeznaczeniem. Z dokumentu
musi jednoznacznie wynikać, że dane arządzenie jest objęte certyfikatem,

Jeżeli w dokumentach (zapytanie ofertowe, projekt budowlany, przedmiar robóĘ specyfikacja
techniczna wykonania i odbioru robót) przy opisie przedmiotu zamówienia wskazana została nazwa
producenta, znak towarowy, patent lub pochodzenie w stosunku do określonych materiałów, arządzeń
itp. Zu^u-iający wymaga, aby baktować takie wskazanie jako przykładowe, sfuzące doprecyzowaniu
opisu przedmiofu zamówienia i dopuszcza zastosowańe,ptzy realizacji zamówienia materiałów,
utządzeń, iĘ. równoważnycho parametrach jakościowych i funkcjonalnych nie gorszych nż wskazane.
Ponadto Wykonawca zobowiązaje się do:
_ ponoszenia pehrej odpowiedzialności za bezpieczeństwo wszelkich dzialań prowadzonych na

terenie prowadzonych prac ipozanim, a związanychz wykonaniem przedmiofu zamówienia;

- uporządkowania terenu po wykonaniu praci

- realżowaŃa przedmiotu zamówienia zgodnie z zasadarti wiedzy technicznej i z należytą
starannością oraz akfuatnym poziomem wiedzy technicznej, gwaranfująrymi wykonanie
przedmiofu umo\My we właściwy i bezpieczny sposób, zgodńe z obowiązującymi normami i
przepisami;

- ponoszenia odpowiedzialności za właściwą realŁaĄę przedmiotu umowy i do naprawienia
wszelkich szkód wynikłych z jejŃewłaściwej realizacji;

ptzestrzeganie zasad bezpieczeństwa, BHP, p.poż.

2. ZadaŃe jest finansowane ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu

Rozwoju Małej lnfrastrukfury Sportowo - Rekrearyjnej o charakterze wielopokoleniowym - Otwarte

StreĘ Akłwności (oSA) Edycja 2018, w związku z powyższym Wykonawcę obowiązują wszystkie
zasady progTamu/ w tym doĘczące odpowiedniego oznakowania.

3. Wykoniwci poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złozeniem oferty. Za|eca się, aby

W}konawca zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do prawidłowego ptzygotowania

oierty,w tym dokonał wŁji lokatnej w terenie, Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w
postępowaniu.



4, Termin reallzaĄi: do 15.05.2019 r.

5. wzór umowy stanowi załączttiknr 3 do niniejszego zapytańa ofertowego.

6. Wykonawca związanyjest ofertą 30 dni. Bieg terminu związańa oferĘ tozpoczyna się wraz z uPływem
terminy składania ofert.

7. Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania ptzepisy ustawy z dnia 29 sĘczńa 2004 roku
prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 t., poz. 1986 z późn. zm.), zwaną dalej ,,ustawą",

Szacunkowa wartoić przedmiofu niniejszego zamówienia nie przekraczakwoĘ określonej w art. 4 Pkt.
8 ustawy.

III. Warunki udziału w postępowaniu
1. Wykonawca musi prowidzić zarejestrowaną w KRS lub innym organie ewidencji działalnoŚĆ

gospodarczą, w zakresie objętym przedmiotem zamówienia,
2. Wyto1u*.u musi wykazać, że posiada doświadczenie zawodowe niezbędne do wykonania

zamówienia, Ę. zteatizówał co najmniej 1 robotę o łvymaganym charakterze o wartości min. 20 000 zł
brutto każd,a w okresie ostafirich pięciu lat przed uptywem terminu składania oferĘ a jeżeli okres

prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie.

3. Wykonawca musi zatrudniać na podstawie umoy/y o placę osoby wykonujące wszystkie czYnnoŚci

w zakresie rcalszacji przedmiotu zamówienia, jeże|i wykonanie Ęch czynności polega na wykonaniu
pracy w rozumieniu przepisów kodeksu pracy, o ile czynności te nie będą wykonywane przez osobę

w ramach prowadzonej działalności gospodar czĄ (Dz.IJ . z 2018 r., poz, 917 ze zm,).

IV. DokumenĘ, iakie Wykonawca powinien załączyć do oferĘ:
Zamawiający wymaga/ aby każda oferta zawierała minimum następujące dokumentY:

1. -yp"łrrib"| i pódpisany przez Wykonawcę formularz ofertowy wg zaĄczonego wzoru formularza

ofertowego - Załączniknr 1 do zapytańa ofertowego,
2. aktuahy;dpis z właściwego rejesfuu lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gosPodarczej,

wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy ptzedupĘwem terminu składania ofert,

3. oświadczenie o spełnieniu warunków udziafu w postepowaniu - Załącznik nt 2 do zaPytania

ofertowego,
4, jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

przedkłida dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania

potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wczeŚniej

nż 6 miesięcy ptzedupływem terminu składania ofert,

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

1. Wszelkie oświadczenia, wnioskŁ zawiadomienia otaz informacje Zamawiający i Wykona\^/cy mogą

ptzekazywać 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 , itóry uzna za niezbędne uzyskanie wyjaśnień dotyczących postępowania o udzielenie

zamówienia, powinien wystąpić z zapytańem do Zamawiającego w sposób wskazany w ust. 1.

3. Tteść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający ptzekazuje Wykonawcom, którym przekazał
zaproszenie do składania ofert, bez ujawniańa źródla zapytańa otaz na stronie internetowej

Zamawiającego. Ętania należy kierować do dnia 28.02.2019 r. do godz. 15:00.

VI. Osoby po stronie Zamawiającego uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami
1. osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień dotyczących

postępowania jest Ewa Kopycińska,tel.24/2763333 wew. 21-1,, e-mal: zpubliczne@mochowo.pl.
2, Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie istotnych warunków udzielenia

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

16:00.

VII. Opis sposobu przygotowania oferty cenowei
1, ofertę 

'nateĘ 
Źłozye w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie umieszczając na niej nazwę i adres

zamavńającego, naŹ*ę i adres Wykonawry oraz napis: Oferta cenowa na zadanie pn. Budowa Otwartej

Strefy Ai<tywności w m. Ligowo, gm. Mochowo. Nie otwierać ptzed dniem 07.03.2019 r., godz. 13:00.

4. ofertę należy sporządzić czytelnie, w języku polskim, w oparciu o formularze stanowiące załączniki do

r



ninĘszego zapr oszenia.
5. Oferta nie moze zavńerać zmian ani uzupeŁrień z wyjątkiem tych, które wynikają z insbukcji wydanych

przez Zamawiającego, lub które są konieczne do korekĘ błędów popełnionych ptzez WYkonawcę.

w ,y* przypadku dokonane korekty muszą być parafowane przez osobę lub osoby uprawnione do

występowania w imieniu Wykonawcy.
6, DÓkumenty, których żąda Zamawiający, nr:uszą być przedstawione w formie oryginafu lub kserokopii

poświadczonej za zgodność z oryginalem ptzez osobę lub osoby uprawnione do występowania

w imieniu Wlkonawcy, plzy czymw przypadku Wykonawców wspótnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia oraz w przypadku podmiotów trzecich kopie dokumentów doĘczących odpowiednio
Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczarle za zgodność z oryginałem przezWykona\Mcę lub te

podmioĘ (zgodnie z wyborem Wykonawcy).
7. W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu

priepisów ustaw} o zwalczańa nieuczciwej konkurencjl co do których Wykonawca zasfrzega, że ńe
*ogi uye udostępniane innym uczestnikom postępowanial mlsząbyć oznaczone klauzulą ,,Informacje

stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. ].1 ustawy z dńa 16 kwietria 1993 t.

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2018 L, poz. 419 ze zm,)" .

8. żadne dokumenty wchodzące w skład oferĘ lub przedłożone ptzed podpisaniem umołvy/ w t/m
równiez przedstawione w formie oryginałów, nie podlegają zwrotowi przezZamawiającego.

9, Wszelkie koszĘ związane zptzygotowaniem oferĘ ponosi Wykonawca.
1,0, Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę pod warunkiem, że Zanawiający

otazyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu przed uPływem terminu

składania ofert. Wykonawca nie moze wycofać oferty ani wprowadzić jakichkolwiek zmian w treści

oferty po upĘwie terminu składania ofert.

1'!.. Złożona oferta ma obejmować całość zamówienia.

VIII. Miejsce składania ofert
1. ofertę cenową nalezy złożyć w siedzibie Zamawiającego, tj. L}rząd Gminy w Mochowie, Mochowo,

ul. SierpeckaŁ,09 - 214 Mocho-wo, w terminie do dnia 07.03.2019 t., godz.llz00.
2. Zamawiający możepodjąć decyzjęw sprawie unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia bez

podania ptzyczyny.
3, Za termin zlożeńa oferĘ przyjmuje się datę i godzinę wpływu oferĘ doZamawiającego.
4. Zamawiający.ie przewiduje publicznej sesji otwarcia ofert.

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

przedmiofu zamówienia.
2. Wartość ceno\Mą należy podać w złoĘch polskich cyfltą - z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku

oraz słownie.
3. Cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiofu zamówienia.
4, Wszelkie tozkczeniapomiędzy Zamawiającym a Wykona\Mcą odbywać się będą w złotych polskich.

5, Cena podana pTzez Wykonawcę za świadczoną dostawę /aslagę/robotę budowlaną jest obowiązująca
ptzez caĘ okres ważności umowy i nie będzie podlegała waloryzacji w okresie jej trwania. Zamawiający
wybierze ofertę odpowiadającą wszystkim postawionym ptzez niego łvymogom/ o najnŁszej cenie lub
najkorzystriejszym bilansie ceny i innych kryteriów oceny oferĘ.

6. Zamawiający nie przewiduje udzielańa zahczek na poczet wykonania zamówienia.
7. Nalezność płatna będzie po zakończeniu realizacji zadania, dokonaniu protokolarnego odbioru,

ptzekazaŃi niezbędnej dokumentacji przelewenr na konto Wykonawcy, w ciągu 30 dni od daty

Ótrzymania ptzez Zamawiającego prawidłowo wystawionej fakUry/nchunku. Szczegółowe zasady

lvypłaty wynagrodzenia zostaĘ przedstawione w Projekcie Umowy, stanowiącym Zalącznik nr 3 do

zapytaŃa,

X. opis kryteriów wyboru oferty, wtazzpodaniem znaczeniaĘch kryteriów i sposobu oceny ofert

1. Żamawiający wybiera najkorzysfiriejszą ofertę na podstawie kryteriów oceny ofert spośród ofert nie

podlegających odrzuceniu.
2. Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie dokonany wedhrg następujących kryteriów:

Lp. Kryterium Liczbapunktów (waga)

1, Cena 80

2. Okres gwarancii z0

SUMA 100



W trakcie oceny kolejno rozpatrywanym i ocenianym ofertom przyznawane są punkty za powyższe
kryteria wedfu g następujących zasad:

W kryterium "C" ocena ofert zostanie dokonanaptzy zastosowaniu wzoru:
najńższa cena brutto

\, - ---------- ------ x80% (waga kryterium) x 100

cena oferty ocenianej

W kryterium "G" ocena ofert zostanie dokonana przy zastosowaniu następujących reguł
Minimalny okres gwarancji jaki możebyć zaoferowany wynosi 36 miesięcy, Wykonawca moze zaoferować

termin nie dfuższy niż maksymalnie 60 miesięcy.

Okres gwarancyjny zbadanej oferty
G= x20% (waga kryterium) x 100

Najdfuzszy oferowany okres gwarancji (max 60 miesięcy)

3. W każdym z kryteriów ocena będzie dokonana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
4. Punkty przyznanew poszczególnych kryteriach danej oferty zostanądo siebie dodane.
5. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawry, którego oferta uzyskała największąhczbę punktów.

XI. Informacje o formalnościach
1. Niezwłocznie po wyborze najkorzysfiriejszejoferĘ,Zamavńający zawiadomi wszystkich Wykonawców,

którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia o wyniku postępowania.
2. Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą po przekazaniu zawiadomienia o wyborze

Wykonawcy, ale nie późŃej niz w terminie związania ofertą.
Przed podpisaniem umowy wybrany Wykonawc a przedłoży:J-

4-

5. Jezeli Wykonawca/ którego oferta została wybrana uchyli się od zawatcia umołyy/ Zamawiający
wybierze kolejną ofertę najkotzysiiejszą spośród złożonych ofert, bez przeptowadzańa ich ponownej
oceny,

6. Do prowadzonego postępowania nie przysfusoią Wykonawcom środki ochrony prawnej określone
w przepisach Ustawy Prawo zamówieńpublicznych Ę. odwołanie, skarga.

7. Klauzula informacyjna z art.13 RODO:
Zgodnie z aft. 13 ust. 1 i 2Rozporządzenia Parlamenfu Europejskiego i Rady (UE) 201,6/679

z dnia 27 kwiefria 20'1,6 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku zprzetwarzańem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepĘwu takich danych oraz uchylenia dyrekĘvly 95/a6/WE
(ogólne rozpotządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO"
informuję, ze:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy w Mochowie

jest Wójt Gminy Mochowo z siedzibąw Mochowie, ul. Sierpecka2,09 - 214 Mochowo,
2) inspektorem ochrony danych osobołvych w Urzędzie Gminy w Mochowie/Gminie Mochowo jest

P an Kr zy sztof Zakr zew ski, kontakt e-mail: rodo. zakrzewski@o2_.pl. tel. 606 213 134.
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu

związanytt z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. Budowa Otwartej Strefy
AkĘwności w m. Ligawo, 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 umowy i okresu gwarancji
i rękojmi;

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

7) posiada Pani/Pan:
na podstawie art. ],5 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana doĘczących;
na podstawie art, 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych1

1 skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować
publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie
integralności protokołu oraz jego zalączników

zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia
niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie moze naruszać



- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora przetwarzania

danych
osońowych z zastrzeżeŃem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RoDo2
pralgo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych OsobowYch, gdY uzna
barll/pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana doĘczących rrafitsza PrzePisY
RODO;

8) nie przysługuje Pani/Panu:'- 
Ź-iąŹkt, z aft.17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO pIaIMo do usunięcia danych osobowych;

pral^/o do przenoszenia danych osobowych, o którym mo\Ma w art. 20 RoDo;
na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec ptzetwatzańa danYch osobowYch, gdYŻ

podstawą pla\^/ną ptzetwarzińaPani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. ], lit. c RODO.

Zalaczn:ki,.
1,. Formularz ofertowy
2. Oświadczenie o spehrieniu warunków udziahr w postępowaniu
3. Wzór umowy
4. Dokumentacjatechniczna
5. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót

RDZIŁ:

GM lNY

Zbignie Tomaszewski

ZA,

2 prawo do ograŃczenia przetwarzania nie ma zastosowaŃa w odniesieniu do przechowywania, w celu zaPewnienia

kórzystania zó srodków o.hro.,y prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby hzycznej lub Prawnej, lub z uwagi na

ważnęwzględy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego


