
Załącznik Nr 2 do Regulaminu udzielania zamówień 

publicznych w Urzędzie Miejskim w Szczuczynie 

 

Znak sprawy RI.271.13.2018 

 

Zapytanie ofertowe 
Postępowanie prowadzone w oparciu o art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  

Prawo zamówień publicznych  

 

I. Zamawiający: 

Gmina Szczuczyn  
Adres do korespondencji: 

Plac 1000-lecia 23, 19-230 Szczuczyn 

tel/fax: 86 273 50 80, 86 273 50 81 

e-mail: inwestycje@um.szczuczyn.pl 

NIP: 719-155-67-22; REGON: 450669766 

 
Zaprasza do złożenia ofert cenowych na (podać nazwę przedmiotu  zamówienia): 

Budowę Otwartej Strefy Aktywności w Szczuczynie – wariant podstawowy. 

 
II. Opis przedmiotu zamówienia 

Przedmiotem inwestycji jest zagospodarowanie terenu, części działki 1027 położonej w Szczuczynie przy ulicy 

Nadstawnej polegające na wykonaniu siłowni plenerowej składającej się z sześciu kompletów urządzeń (tj. 

biegacz, motyl, wioślarz, orbiter, narciarz, koło tai-chi) oraz wykonaniu strefy relaksu, na której umieszczone 

zostaną cztery ławki do odpoczynku, kosze na śmieci oraz plenerowy stół do ping-ponga oraz stół do gry w 

szachy i warcaby.  

Zakres robót obejmuje: 

- uporządkowanie i wyrównanie terenu, 

- rozrzucenie żyznej gleby, 

- zasianie terenu trawą,  

- montaż urządzeń siłowni zewnętrznej oraz strefy relaksu, 

- wykonanie ogrodzenia stalowego. 

Cały zakres prac należy wykonać zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji, z uwzględnieniem możliwość 

użycia materiałów równoważnych, przy zachowaniu głównych funkcji użytkowych oraz parametrów urządzeń, 

czy użytych materiałów. 

1. Termin wykonania zadania: do dnia  21.09.2018r. 

2. Przedmiot zamówienia opisany został wg. następujących kodów CPV: 
        45112700-2 

        37440000-4 

        45342000-6 
3. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni.  
4. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminy składania ofert. 

III. Dokumenty, jakie Wykonawca powinien załączyć do oferty: 

1. Zamawiający wymaga, aby każda oferta zawierała minimum następujące dokumenty: 

1) wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz cenowo-ofertowy – wg. załączonego wzoru 

formularza ofertowego, kosztorys (po wyborze oferty); 

2) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, 

jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji (wydruk internetowy). 

2. Dokumenty, o którym mowa w pkt. 1.2  muszą być dostarczone przed podpisaniem umowy. 

3. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. 

IV. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania  

       oświadczeń i dokumentów. 

Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy mogą 

przekazywać pisemnie, za pomocą faksu lub drogą elektroniczną. 

V. Osoby po stronie Zamawiającego uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami 

1. Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień dotyczących postępowania 

jest Pan Bogusław Ramotowski pod nr tel. 86 2735080 w. 234 faks: 86 2735081 w. 230, 

e-mail: bramotowski@um.szczuczyn.pl. 

2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie istotnych warunków udzielenia 

zamówienia w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Szczuczynie tj.: Pn, Wt, Cz, Pt: 7:30 – 15:30, Śr: 9:00 

– 17:00 
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VI. Miejsce składania ofert 

Ofertę cenową należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Urząd Miejski w Szczuczynie, Plac 1000-lecia 

23, 19-230 Szczuczyn w terminie do dnia 31.07.2018r. godz. 15:00, lub faksem na nr: ……………….., 

lub drogą elektroniczną na adres e-mail: bramotowski@um.szczuczyn.pl 

VII. Opis sposobu obliczania ceny 

1. Na załączonym formularzu cenowo-ofertowym, należy przedstawić cenę netto i brutto za wykonanie / 

udzielenie przedmiotu zamówienia oraz podać wysokość stawki podatku VAT. 

2. Wartość cenową należy podać w złotych polskich cyfrą – z dokładnością do dwóch miejsc po 

przecinku oraz słownie. 

3. Cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia. 

4. Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą odbywać się będą w złotych polskich. 

VIII. Informacje o formalnościach  

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi wszystkich 

Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia. 

2. Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą po przekazaniu zawiadomienia 

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

3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający 

wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej 

oceny. 

4. Do prowadzonego postępowania nie przysługują Wykonawcom środki ochrony prawnej określone  

w przepisach Ustawy Prawo zamówień publicznych tj. odwołanie, skarga.  

5. Niniejsze postępowania prowadzone jest na zasadach opartych na wewnętrznych uregulowaniach 

organizacyjnych Zamawiającego. Nie mają tu zastosowania przepisy Ustawy Prawo zamówień 

publicznych. 

 

Załączniki: 

1. Formularz ofertowo-cenowy. 

2. Wzór umowy. 

3. Projekt zagospodarowania terenu wraz z budową siłowni plenerowej oraz strefy relaksu. 

 

 

 

20.07.2018r…..……………………………….. 
 (data, podpis i pieczęć osoby zatwierdzającej postępowanie) 
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