ZAPYTANIE OFERTOWE

Obrzycko, 24.07.2017

Miasto Obrzycko
Rynek 19
64-520 Obrzycko
NIP: 7872076727
REGON: 631257880
Dane identyfikacyjne zamawiającego

Zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty na: Plac zabaw
I. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż elementów: placu zabaw,
ogrodzenia, 4 sztuk lamp oświetleniowych. Ogrodzenie o wys. min. 1,00 m., z
siatki powlekanej tworzywem PCV – 80 mb. Posadowione na słupkach stalowych
wraz z furtką o szerokości 1 mb. Lampy: wysokość min. 3 m (4 sztuki), solarne
posiadające min. czujnik zmierzchu, bezprzewodowe. Elementy placu zabaw:
zestaw do zabaw, w skład którego wchodzi m.in. wieża, pomost, zjeżdżalnia ze
ślizgiem metalowym itp.; huśtawka dwuosobowa; huśtawka jednoosobowa;
pomost; sześciokąt gimnastyczny; drabinka pozioma; bujak na sprężynie – 3
sztuki; piaskownica; drążki gimnastyczne; karuzela; domek zabawowy; huśtawka
wagowa – 2 sztuki; zjeżdżalnia ze ślizgiem metalowym; ławka – 4 sztuki; kosz na
śmieci – 4 sztuki; tablica regulaminowa; wykonanie bezpiecznej nawierzchni
piaskowej (min. 30 cm) wraz z oddzieleniem terenu przyległego krawężnikiem –
400 m2 (20x20). Elementy placu zabaw montowane w betonie na kotwach
stalowych. W przypadku braku wymienionych w/w elementów placu zabaw
dopuszcza się możliwość zastąpienia innymi podobnymi. Wszystkie zamontowane
elementy tj. placu zabaw, ogrodzenia i lampy powinny posiadać odpowiednie
certyfikaty bezpieczeństwa. Do oferty powinna być dołączona wizualizacja placu
zabaw – format A3. Plac zabaw będzie posadowiony na działce ewidencyjnej nr
124/3 w Obrzycku (plac przy przedszkolu).
II. Warunki udziału w postępowaniu:
1.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają
określone warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
a. zdolności technicznej lub zawodowej,
b. sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
2. Zamawiający określa wymagany minimalny poziom zdolności Wykonawcy do
należytego wykonania zamówienia:
a. Zamawiający uzna, że Wykonawca posiada wymagane zdolności techniczne
lub zawodowe zapewniające należyte wykonanie zamówienia, jeżeli wykonawca
wykaże, że wykonał (a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również

wykonuje) należycie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym
okresie minimum 1 dostawę o charakterze i złożoności podobnej do przedmiotu
zamówienia o wartości nie mniejszej niż cena złożonej oferty.
b. Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek sytuacji ekonomicznej lub
finansowej, jeżeli posiadać będzie ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w
zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na
kwotę minimum 50 000,00 zł.
3.W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu wykonawca
składa:

a.wykaz dostaw, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również
wykonywanych, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z
podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których
dostawy zostały wykonane,
wzoru, który stanowi załącznik nr 3
oraz
załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane lub są
wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje
bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były
wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są
wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze
wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie
wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal
wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte
wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania ofert.
b.opłaconą polisę ubezpieczenia, a w przypadku jej braku innego dokumentu

potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem
zamówienia na co najmniej 50 000,00 zł.
III. Kryteria oceny ofert:
1) cena – 80 %
2) okres gwarancji – 20 %
IV. Termin składania ofert: data: 01/08/2017, godzina: 11:00
V. Termin otwarcia ofert: data: 01/08/2017, godzina: 11:15 – sala sesyjna Urząd
Miasta Obrzycko, Rynek 19, 64-520 Obrzycko, II piętro.
VI. Akceptowalne formy składania ofert:
- Oferty należy składać w zaklejonej kopercie z dopiskiem: „Oferta na Plac zabaw”.
Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Miasta Obrzycko, Rynek 19, 64-520
Obrzycko, I piętro.

VII. Warunki wykluczenia:
1) Zamówienie nie może zostać udzielone podmiotowi powiązanemu osobowo
lub kapitałowo z zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe
rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami
upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub
osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z

przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, a
wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki
osobowej;
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego,
prokurenta, pełnomocnika;
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub
powinowactwa w linii prostej;
e) pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub
faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do
bezstronności tych osób.
W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawca składa
oświadczenie w ofercie .
2) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają
wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podst. art. 24 ust. 5 pkt
1 ustawy Pzp wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wraz z ofertą odpis z
właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub
ewidencji,
VIII.

Termin realizacji zamówienia: 30.09.2017r.

IX. Odrzuceniu podlegają oferty:
1) których treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego lub
2) złożone przez oferenta niespełniającego warunków, określonych w zapytaniu
ofertowym.
X. Oferty złożone po terminie składania ofert, określonym w zapytaniu ofertowym,
zamawiający niezwłocznie zwraca oferentom.
XI. Zmiana umowy: zamawiający nie dopuszcza zmiany postanowień zawartej umowy w
stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy. Nie
jest możliwe dokonywanie zmian w umowie polegających na zmniejszeniu
zakresu świadczenia wykonawcy w stosunku do zobowiązania zawartego w
ofercie.
XII. Załączniki:
1) Wzór oferty
2) Wzór umowy
3) Wykaz dostaw
XIII.

Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty.
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi wszystkich
wykonawców, którzy złożyli ofertę oraz zamieści informację na stronie
internetowej Zamawiającego.

Maciej Bieniek
/burmistrz Miasta Obrzycko/

