
 

 

Stare Pole, 06.03.2017 

. 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr  2/2017 

 
Projekt "Atrakcyjne miejsca i programy dla dzieci  przedszkolnych w Starym Polu" – w ramach 

działania 03.01. Edukacja przedszkolna z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 

 
 

 

 

Wartość zamówienia publicznego nie przekracza wyrażonej  w złotych równowartości 

kwoty 30.000 tys. euro. 

 

 

I ZAMAWIAJĄCY: 

Gmina Stare Pole 

ul. Marynarki Wojennej 6 

82-220 Stare Pole 

NIP: 5792058318 

REGON: 170747945 

 

 

II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:  
 

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup wyposażenie placu zabaw   w urządzenia zabawowe 

posiadające certyfikaty bezpieczeństwa zgodne z obowiązującymi normami oraz dostawy 

urządzeń i montaż. 

 

Specyfikacja przedmiotu  zamówienia:  

� Bocianie gniazdo 

� Bajkowy tor przeszkód 

� Wodospad – podwórkowy zestaw d przelewania wody 

� Samochód na sprężynach 

 

Zamawiający wymaga, aby elementy konstrukcyjne  wykonane były ze stali cynkowej, 

dwukrotnie malowanej proszkowo, płyty polietylenowa HDPE lub HPL całkowicie odpornej na 

działanie warunków atmosferycznych, tunel wykonany z PE odpornego na słońce i wilgoć.  



 

 

W skład toru przeszkód wchodzą;  dwie wieże  z daszkiem, zjeżdżalnia, panel  np. auto, labirynt, 

sklepik z liczydłem, kółko i krzyżyk, przejście rurowe, przejście linowe, materiały płyta HPL, 

drewno klejone, impregnowane, stal nierdzewna, profile stalowe malowane proszkowo,  Strefa 

bezpieczeństwa minimalna  82000 x 11150cm; montaż na metalowych kotwach  w betonowych 

stopach.  

Wszystkie materiały powinny być fabrycznie nowe .  

Wymiary samochodu na sprężynach, wysokość 1,70, szerokość 1,70, długość 2m. 

Dostawa wraz z montażem . 

Wszystkie wymienione urządzenia montowane będą na podłożu trawiastym 

 

 

2. Materiały potrzebne do wykonania zadania będącego przedmiotem zapytania ofertowego 

dostarcza Wykonawca. 

3. Wykonawca wykona zadanie będące przedmiotem zapytania ofertowego przy użyciu sprzętu, 

urządzeń i materiałów o jakości odpowiadającej obowiązującym przepisom, normom i 

standardom. 

4. Wykonawca udziela min.24 miesięcznej gwarancji na dostarczony sprzęt będący przedmiotem 

zapytania ofertowego, licząc od dnia wystawienia faktury. 

5. Zamawiający zobowiązuje się udostępnić Wykonawcy obszar do montażu zamówienia w dni 

robocze w godzinach od 7.00 do 18.00. 

6. Zamawiający udostępni Wykonawcy pobór wody i energii elektrycznej.  

7. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie na podstawie faktury VAT p wykonaniu 

przedmiotu umowy. 

8. Podstawą wystawienia faktury jest podpisany przez Zamawiającego protokół z odbioru 

przedmiotu zamówienia. 

9. Jeżeli w trakcie odbioru stwierdzone zostaną wady: 

1/ nadające się do usunięcia, to Zamawiający może żądać od Wykonawcy ich usunięcia , 

wyznaczając termin usunięcia wad. 

2/ uniemożliwiające użytkowanie przedmiotu zamówienia 

 Zamawiający może żądać od Wykonawcy wykonania przedmiotu zamówienia po raz drugi. 

 

 

 



 

 

 

 

II TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:  

1. 30 dni roboczych liczonych od dnia podpisania umowy 

 

 

 

IV OPIS SPODOBU PRZYGOTOWANIA I ZŁOŻENIA OFERTY : 
 

1. Wykonawca złoży ofertę na formularzu stanowiącym zał. nr 1 do zapytania ofertowego. 

2. Oferta wraz z załącznikami (w tym zdjęcia) winna być napisana w języku polskim, trwałą i 

czytelną techniką, wypełniona i parafowana w całości oraz podpisana przez osobę upoważnioną 

do reprezentowania firmy. 

3. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem  oferty. 

4. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej lub faxem pod numer 55 2713097 

5. Ofertę należ złożyć w nieprzekraczalny terminie do: 20.03.2017r.  do godziny 14.00 w : 

Sekretariacie Przedszkola w Starym Polu 

Ul. Marynarki Wojennej 22 

82-220 Stare Pole 

6. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane 

7. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: 

http://przedszkolestarepole.ssdip.bip.gov.pl/publiccontracts/view/6841 

8. Ocena ofert  zostanie  dokonana  w dniu  21.03.2017r, a wyniki  i wybór najkorzystniejszej oferty 

zostanie ogłoszony  w tym dniu o godzinie 15:00 w siedzibie Gminy Stare Pole Oraz na stronie 

internetowej pod adresem http://przedszkolestarepole.ssdip.bip.gov.pl 

9. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych ani wariantowych tylko całościowe 

 

V  OCENA OFERTY: 

1. Cena brutto– 70% ( max. 80 pkt.) 

2. Termin dostawy – 10% ( max. 20 pkt.) 

Obliczenie oceny oferty w ramach kryterium „cena brutto” nastąpi wg. następującego wzoru: 

najniższa oferowana cena brutto za zadanie 
x 80 

punktów oferowana cena brutto za zadanie 

Obliczenie oceny oferty w ramach kryterium „termin dostawy” nastąpi wg. następującego wzoru: 



 

 

Najkrótszy oferowany czas realizacji zamówienia  x 20 

punktów Oferowany czas realizacji zamówienia  

 

W ramach przedmiotowego kryterium należy podać szacowany czas, w którym zostaną wykonane 

prace w ramach zadania, rozumiany jako liczba dni roboczych, przeznaczonych na realizację 

zadania. 

W wyniku powyższej oceny możliwe będzie uzyskanie maksymalnie 100 punktów.  

VI INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBRU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:  

 

1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada zasadom określonym w 

niniejszym zapytaniu oraz zostanie uznana za najkorzystniejszą. 

2. Zamawiający powiadomi wszystkich Wykonawców o wyniku postępowania. 

W zawiadomieniu    wysłanym do Wykonawcy, którego oferta została wybrana. Zamawiający 

określi termin i miejsce zawarcia umowy, której wzór stanowi załącznik nr 2 do zapytania 

ofertowego. 

3. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany jest przed podpisaniem umowy 

dostarczyć aktualny odpis z rejestru sądowego lub wpis do ewidencji działalności gospodarczej.  

 

VII OSOBA DO KONTAKTU: 

Ewa Grenda 

Dyrektor Przedszkola w Starym Polu 

Tel. 606-727-556, 55 271 30 97 

 

VIII INNE: 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do podjęcia negocjacji z wykonawcą, którego oferta zostanie 

wybrana oraz prawo do odstąpienia od udzielenia zamówienia w wypadku nieuzyskania 

porozumienia w toku prowadzonych negocjacji. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego zapytania. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odmowy udzielenia informacji o złożonych ofertach, jeżeli 

oferent zastrzegł ochronę tajemnicy przedsiębiorstwa (w rozumieniu Art. 11 ust. 4 Ustawy z dnia 16 

kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji) w stosunku do całości lub części oferty. 

 



 

 

IX ZAŁĄCZNIKI: 

1. Załącznik nr 1 – Oferta 

2. Załącznik nr 2 – Wzór umowy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Załącznik nr 1 Oferta 

OFERTA W ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE  

NR ……. 

CZĘŚĆ A  

FORMULARZ OFERTOWY 

Działając w imieniu ……………………………………………………………………… (nazwa firmy) 

składam ofertę na dostawę pieca konwekcyjno-parowego wraz z montażem i szkoleniem, realizowaną w 

ramach projektu „Atrakcyjne miejsca i programy dla dzieci przedszkolnych w Starym Polu” w ramach 

działania 03.01. Edukacja Przedszkolna, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 

2014-2020. 

Oferta - Zadanie -1 

Zadanie Oferowana cena 

netto za wykonanie 

zamówienia 

VAT Oferowana cena brutto 

za wykonanie 

zamówienia 

Zadanie 1.  Dostawa i montaż bocianiego gniazda, 

bajkowego toru przeszkód, wodospadu oraz 

samochodu na sprężynach 

   

Oferowany czas, w którym zostanie zrealizowane zamówienie (liczba dni roboczych) …………dni roboczych 

 

� Oświadczam, że wszystkie zadania, na które została złożona oferta, zostaną wykonane nie później 

niż w terminie 30 dni od daty podpisania umowy 

� Oświadczam, iż akceptuję warunki realizacji zamówienia określone w zapytaniu ofertowym 

stanowiącym podstawę niniejszej oferty. 

� Oświadczam, że: 

- Prace montażowe i instalacyjne, objęte ofertą  zostaną wykonane zgodnie z Projektem technicznym, 

prawem budowlanym, zasadami aktualnej wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami oraz aktualnym 

stanem prawnym , a także zgodnie z normami i wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Ministra 

Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 

budynki i ich usytuowanie. 

 Ofertę niniejszą składamy na……….. kolejno ponumerowanych stronach. 



 

 

� Załączniki sporządzone i podpisane zgodnie z wymaganiami Zapytania ofertowego stanowią 

integralna cześć naszej oferty. 

� Wraz z ofertą składamy następujące oświadczenia i dokumenty: 

1) ………………………….. 

2) ………………………...... 

3) ………………………….. 

4) …………………………... 

 

 

Okres związania niniejszą ofertą wynosi …………… dni. 

 

 

 

 

 

 

…………………………….              ……………………………… 

                                                         Imię i Nazwisko Oferenta                          Data  podpis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CZĘŚĆ B  
 

OŚWIADCZENIE OFERENTA O SPEŁANIANIU KRYTERIÓW UCZESTNICTWA W 
POSTĘPOWANIU NR ….. 

Działając w imieniu ………………………………………………………………………………………………… 

oświadczam, że: 

1. Posiadamy  uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności określone ustawowo.1 

2. Posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi 

do wykonania zamówienia. 

3. Znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 

4. Nie otwarto wobec nas likwidacji, ani nie ogłoszono upadłości. 

5. Nie zalegamy z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. 

6. Nie zostaliśmy prawomocnie skazani za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie 

zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne 

przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych.2 

7. Wspólnik spółki jawnej, partner lub członek zarządu spółki partnerskiej; komplementariusz spółki 

komandytowej oraz spółki komandytowo-akcyjnej; członek organu zarządzającego osoby prawnej3 nie został 

prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, 

przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo 

popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych.4 

8. Sąd nie orzekł wobec nas zakazu ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności 

podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary. 

 

 

 

 

 

…………………………….              ……………………………… 

                                                         Imię i Nazwisko Oferenta                          Data  podpis 

 

 

 

                                                 
1 Skreślić jeśli nie dotyczy. 
2 Dotyczy osób fizycznych - skreślić jeśli nie dotyczy. 
3 Skreślić te, które nie dotyczą. 
4 Dotyczy osób prawnych – skreślić jeśli nie dotyczy. 



 

 

CZĘŚĆ C 

nr sprawy …. 

 

OŚWIADCZENIE OFERENTA O BRAKU POWIĄZAŃ OSOBOWYCH LUB 
KAPITAŁOWYCH Z ZAMAWIAJĄCYM  

 

 

Działając w imieniu ………………………………………………………………………………………… oświadczam, 

że: 

 

1. ………………………………….………….… nie jest podmiotem powiązanym osobowo lub kapitałowo z 

Zamawiającym – …… 

2. Nie istnieją powiązania pomiędzy Zamawiającym, osobą upoważnioną do zaciągania zobowiązań w imieniu 

Zamawiającego, osobami wykonującymi czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury 

wyboru wykonawcy oraz ………………………………………………, polegające w szczególności na: 

a. uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik  spółki cywilnej lub osobowej; 

b. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji; 

c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego, zarządczego, prokurenta, pełnomocnika; 

d. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii 

prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku 

przysposobienia, opieki lub kurateli. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…………………………….              ……………………………… 

                                                         Imię i Nazwisko Oferenta                          Data  podpis 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Załącznik nr2 Wzór umowy 

 
 

Projekt "Atrakcyjne miejsca i programy dla dzieci  przedszkolnych w Starym Polu" – w ramach działania 03.01. 

Edukacja przedszkolna z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 

 
 

 

 

 

 Wzór UMOWY   Nr ….......................... 

 

 

zawarta w dniu …......................................................................... w  Starym Polu pomiędzy: 

Gminą Stare Pole z siedzibą przy ul. Marynarki Wojennej 6, 82-220 Stare Pole, reprezentowaną 

przez: 

Wójta – Marka Szczypior 

zwaną dalej  Zamawiającym 

 

a  

…................................................................................................................................................... 

 

…................................................................................................................................................... 

 

…................................................................................................................................................... 

 

zwaną dalej Wykonawcą. 

 

Strony ustalają, co następuje: 

 

 

§  1  

 

 

1.Przedmiotem umowy jest  zakup i dostawa wyposażenia placu zabaw   w urządzenia zabawowe 

posiadające certyfikaty bezpieczeństwa zgodne z obowiązującymi normami oraz dostawy urządzeń i 

montaż.:  

� Bocianie gniazdo 

� Bajkowy tor przeszkód 

� Wodospad – podwórkowy zestaw d przelewania wody 

� Samochód na sprężynach 

 

Wraz z montażem, o parametrach zgodnych ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia, 

oraz  ofertą z dn. …………………………… , przesłaną przez Wykonawcę w związku z 

prowadzonym postępowaniem nr …………………/2017 w trybie zapytania ofertowego.  

2. Sporządzona według formularza określającego szczegółowo przedmiot  zamówienia oferta 



 

 

dostawcy stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej umowy.  

3. Wymagany termin realizacji zamówienia od dnia podpisania umowy do 30 dni.  

4.Dostawca zobowiązuje się dostarczać w/w zamówienie na własny koszt i odpowiedzialność 

(transport i rozładunek, montaż) na teren – Przedszkole w Stary Polu, ul. Marynarki Wojennej 
22, 82-220 Stare Pole  
 5. Prace wykonywane w ramach przedmiotowej umowy wykonywane są w ramach projektu 

"Atrakcyjne miejsca i programy dla dzieci  przedszkolnych w Starym Polu" – w ramach 

działania 03.01. Edukacja przedszkolna z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 

 

 

§  2 

 

 

1.Materiały potrzebne do wykonania zadania będącego przedmiotem umowy dostarcza 

Wykonawca. 

2.Wykonawca zobowiązuje się wykonać zadanie przy użyciu sprzętu, urządzeń i materiałów o 

jakości odpowiadającej obowiązującym przepisom, normom i standardom. 

 

§  3 

 

1. Zamawiający zobowiązuje się udostępnić Wykonawcy pomieszczenia do realizacji zadania w 

dni robocze w godzinach 7.00 – 18.00. 

2. Zamawiający udostępni Wykonawcy pobór wody i energii elektrycznej.  

 

§ 4 

 

Termin rozpoczęcia zadania strony ustalają na  …………….2017r. roku, a termin zakończenia 

zadania  na  ……………2017r. 

 

§  5 

 

1. Za prawidłowe i terminowe wykonanie umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy 

wynagrodzenie wynoszące ….......................... ( słownie :  ….......................................... ) złotych – 

łącznie z ….............% podatkiem VAT. 

2. Termin zapłaty strony ustalają do 7 dni od daty wpływu prawidłowo wystawionej  faktury VAT 

do Zamawiającego. 

3. Podstawą wystawienia faktury jest podpisany przez Zamawiającego i Wykonawcę protokół 

odbioru przedmiotu umowy. 

4. Za dzień zapłaty faktury strony ustalają dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 

 

§  6 

 

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę  umowną: 

1/ za odstąpienie od umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego  w wysokości 10 %    

    wynagrodzenia  określonego w § 7 ust. 1 umowy 

2/ za odstąpienie od umowy  przez Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność   

    Wykonawca w wysokości 20% wynagrodzenia określonego w § 7 ust. 1 umowy 

3/ za niedotrzymanie  terminu wykonania umowy   w wysokości 0,5  % wynagrodzenia 



 

 

    określonego w § 7 ust. 1 umowy  za każdy dzień zwłoki. 

4/ za niedotrzymanie wyznaczonego terminu usunięcia wad lub usterek stwierdzonych przy    

    odbiorze lub ujawnionych w okresie gwarancji w wysokości 0,3  % wynagrodzenia określonego  

    w § 7 ust. 1 umowy  za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na ich usunięcie. 

 

§  7 

 

Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną -odsetki ustawowe za czas zwłoki  

 w zapłacie należności. 

 

 

§  8 

 

Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego 

wysokość zastrzeżonych w § 6 i 7  kar umownych, w przypadku gdy wielkość tych strat 

przewyższa sumę kar umowy. 

 

§  9 

 

Jeżeli w czasie odbioru  zostaną stwierdzone wady fizyczne lub usterki, to Zamawiający  

niezależnie od postanowień zawartych w § 8 – 10 może: 

1/ odmówić odbioru zadania 

2/ jeżeli wady lub usterki  nadają się do usunięcia odmówić odbioru do czasu  ich usunięcia  

3/ jeżeli wady  lub usterki nie nadają się do usunięcia odstąpić od umowy albo powierzyć    

poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy innej osobie na koszt   i niebezpieczeństwo 

Wykonawcy, po bezskutecznym  upływie wyznaczonego terminu. 

                                                                    

§  10 

 

1.Wykonawca udziela na przedmiot umowy ………… miesięcznej gwarancji, liczonej  

od dnia wystawienia faktury. 

2.W przypadku wystąpienia wad lub usterek Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie na 

własny koszt usunąć wady i usterki stwierdzone w okresie gwarancji w sposób niezakłócający 

pracy danego pomieszczenia w terminie 3 dni roboczych od daty zgłoszenia przez 

Zamawiającego.  

3.W przypadku nie wywiązywania się Wykonawcy z umówionych warunków gwarancji  pokryje 

on koszty naprawy poniesione przez Zamawiającego. 

                                             

 

§  11 

1. Z uwagi na fakt, iż projekt „……” dofinansowany jest ze środków ……, Wykonawca 

zobowiązuje się do udostępnienia na każde żądanie dokumentacji, w tym dokumentacji 

finansowej, związanej z realizacją zamówienia. 

2. Strony dopuszczają możliwość zmiany szczegółowego zakresu zamówienia w wyniku zmiany 

wymogów formalnych związanych z realizacją projektu, wynikających z obowiązujących 

Wytycznych realizacji projektów. 

 

 



 

 

§  12 

 

Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

§  13 

 

W sprawach nieuregulowanych niniejsza umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego. 

 

§  14 

 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 

 

........................................................                                …..................................................... 

                 Zamawiający                                                                              Wykonawca 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Projekt "Atrakcyjne miejsca i programy dla dzieci  przedszkolnych w Starym Polu" – w ramach działania 03.01. 

Edukacja przedszkolna z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 

 

 

OŚWIADCZENIE 

My, niżej podpisani  

 

..................................................................................................................................................... 

 

..................................................................................................................................................... 

 

działając w imieniu i na rzecz  (nazwa /firma/ i adres wykonawcy)  

 

..................................................................................................................................................... 

 

..................................................................................................................................................... 

 

..................................................................................................................................................... 

 

oświadczamy, iż nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 

 

 

______________, dnia ____________2017 r. 

 

 

                                                                               

_______________________________ 

                                                                       podpis osoby(osób) uprawnionej(ych) 

                                                                                     do reprezentowania wykonawcy 

 

 


