
 

 

  

 

 Stoczek Łukowski, dn. 19.02.2018r  

 

IRL.042.6.1.2018  

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

 

Miasto Stoczek Łukowski zaprasza do złożenia oferty cenowej na realizację  zadania pn.  

„Urządzenie siłowni zewnętrznej w Stoczku Łukowskim” współfinansowanego w ramach 

umowy o przyznaniu pomocy UM00314-6935-UM0310739/17 na realizację operacji 

w ramach poddziałania 19.2. „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju 

lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020.  

 

I. Zamawiający 

Miasto Stoczek Łukowski  

Plac Tadeusza Kościuszki 1  

21-450 Stoczek Łukowski   

NIP 825 20 47 034  

Strona internetowa www.stoczek-lukowski.pl;  

Tel./faks 25 79 70 001 , fax 25 79 70 073 

E-mail miasto@stoczek-lukowski.pl   

Godziny urzędowania poniedziałek – piątek 7
30

 – 15
30

. 

 

II. Tryb udzielenia zamówienia  

1. W niniejszym postępowaniu zgodnie z art. 4 pkt 8 Pzp nie mają zastosowania przepisy 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., 

poz. 1579 z późn. zm.),  

2. Postępowanie prowadzone jest w trybie konkurencyjnego wyboru wykonawców na 

podstawie art. 43a ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów 

wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju 

Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-

2020 (Dz. U. 2017, poz. 562) oraz Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu 

konkurencyjnego wyboru wykonawców zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo-

finansowym operacji i warunków dokonywania zmniejszeń kwot pomocy oraz 

pomocy technicznej (Dz. U. z 2017 r., poz. 106). 

3. Niniejsze zapytanie ofertowe zostało opublikowane na stronie internetowej Agencji 

Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa tj.: www.portalogloszen.arimr.gov.pl oraz 

na stronie  internetowej Urzędu Miasta Stoczek Łukowski tj.: www.bip.stoczek-

lukowski.pl  

http://www.stoczek-lukowski.pl/
mailto:miasto@stoczek-lukowski.pl
http://www.portalogloszen.arimr.gov.pl/


 

 

  

4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zakończenia postępowania bez wyboru 

żadnej z ofert  zgodnie z § 2 ust. 2 w/w Rozporządzenia. 

5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Każdy wykonawca może 

złożyć tylko jedną ofertę. 

 

III. Opis przedmiotu zamówienia 

1. Urządzenie siłowni zewnętrznej w Stoczku Łukowskim. W zakres zamówienia 

wchodzą:  

1) Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe – 1 kpl. 

2) Dostawa i montaż urządzeń siłowni- 1 kpl  

a) BIEGACZ Funkcje urządzenia: Wzmacnia mięśnie nóg. Wpływa na wzmocnienie 

mięśni bioder. Poprawia koordynację i zmysł równowagi. Poprawia wydolność 

organizmu i ogólną kondycję fizyczną. 

b) WYCISKANIE SIEDZĄC. Ćwiczy przede górne partie mięśniowe. Poprawia 

rozwój mięśni klatki piersiowej,  obręczy barkowej oraz kończyn 

górnych. Wpływa na przyrost masy mięśniowej. 

c) Wyciąg górny Wzmacnia górne partie mięśni, mięśnie ramion oraz najszerszy 

grzbietu.  Pomaga budować masę mięśniową. 

d) Zestaw  TWISTER+ MOTYL.  

Twister. Zapewnia aktywność stawów biodrowych oraz kręgosłupa 

lędźwiowego. Ćwiczy zmysł równowagi, rozciąga mięśnie skośne brzucha.  

Motyl. Wzmacnia mięśnie ramion, pleców i grzbietu, oraz górne partie ciała.  

e) WIOŚLARZ. Aktywizuje wszystkie części ciała. Poprawia ogólną wydolność 

organizmu, wytrzymałość  oraz siłę. 

f) ORBITREK. Poprawia kondycję stawów, wzmacnia mięśnie nóg, stawy 

biodrowe oraz ramiona. Poprawia wydolność organizmu i ogólną  kondycję 

fizyczną. 

g) WAHADŁO Aktywizuje dolne części ciała i wzmacnia kręgosłup. Dodatkowo 

pomaga usprawnić zmysł równowagi, działa rozluźniająco. Poprawia koordynację 

ruchową. 

3) Zieleńce i trawniki- 1 kpl.  

Wykonane na podbudowie istniejącej. Trawa sportowa o wysokiej wytrzymałości, 

przeznaczona na place zabaw.   

4) Ogrodzenie – 1 kpl.  

Ogrodzenie panelowe ocynkowane ze słupkami z kompletem obejm i maskownic oraz 

czapką ocynkowany, oraz płyta podmurówkowa żelbetowa wys. 25 cm z łącznikami 

betonowymi. Furtka ogrodzeniowa ocynkowana z klamką szyldem i zamkiem. 

5) Chodniki 1 kpl.  

Nawierzchnia z kostki betonowej 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej. Podbudowa z 

tłucznia. Obrzeża betonowe 8x30x100 kolor ciemny granit. Zasypka z piasku..  



 

 

  

 

2. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania tablicy zawierającej regulamin 

korzystania z ogólnodostępnego obiektu  oraz tablicy informacyjnej o uzyskanym 

dofinansowaniu z PROW na lata 2014-2020.  

3. Wszystkie urządzenia należy zamocować w gruncie zgodnie z zaleceniami producenta 

zawartymi  kartach technicznych . W przypadku wystąpienia kolizji między strefą 

bezpieczeństwa wokół sprzętu a roślinami lub innymi elementami placu zabaw należy 

niezwłocznie zawiadomić projektanta w celu zaproponowania rozwiązań 

równoważnych. 

4. Dopuszcza się urządzenia równoważne, jednak z zastosowaniem tych samych 

materiałów. Urządzenia równoważne mogą mieć różnice  wymiarów +/- 5 % od 

projektowanych. Przed wbudowaniem elementów równoważnych należy uzyskać 

akceptacje Inwestora. Wszystkie elementy wyposażenia należy montować zgodnie 

z instrukcją producenta.  

5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z warunkami technicznymi 

wykonania robót zawierają załączniki do zapytania ofertowego tj. projekt budowlany, 

przedmiary robót, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. 

6. Zamawiający informuje, iż w przypadku, gdy w dokumentacji projektowej, 

przedmiarze robót oraz  Specyfikacji Technicznej zostało wskazane pochodzenie 

(marka, znak towarowy, producent, dostawca), Zamawiający dopuszcza oferowanie 

materiałów i urządzeń równoważnych, pod warunkiem, że zagwarantują one realizację 

robót budowlanych w zgodzie z przepisami prawa budowlanego i odpowiednimi 

normami, zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych 

w/w dokumentacji oraz zostaną one wcześniej zaakceptowane przez Zamawiającego. 

Zamawiający dopuszcza możliwość wykonania przedmiotu zamówienia z innymi 

materiałami i urządzeniami równoważnymi. Zamawiający informuje, że podane w 

dokumentacji projektowej, przedmiarze oraz  Specyfikacji Technicznej konkretne 

propozycje materiałów i urządzeń mają na celu wyłącznie określenie standardu 

wykonania lub przyjętego rozwiązania i mogą być zastąpione rozwiązaniami 

równoważnymi nie powodującymi zmiany ilości oraz jakości wyspecjalizowanych 

urządzeń i materiałów. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, 

zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez 

niego materiały i urządzenia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.  

7. W sytuacji, gdy zaoferowane rozwiązania równoważne będą powodowały konieczność 

zmiany dokumentacji projektowej, Wykonawca, którego oferta będzie wybrana jako 

najkorzystniejsza, zobowiązany będzie przed rozpoczęciem wykonania przedmiotu 

zamówienia, na własny koszt, do dokonania zmiany (za zgoda Zamawiającego) tej 

dokumentacji, niniejsze nie może wpłynąć na termin realizacji zamówienia. 

8. Wszystkie montowane urządzenia, siłowni zewnętrznej, muszą posiadać aktualne 

certyfikaty i atesty dopuszczające je do użytkowania na terenach użyteczności 

publicznej. Każdy z dostarczonych urządzeń musi posiadać deklarację zgodności CE 



 

 

  

oraz odpowiadać normom europejskim i krajowym i być zgodny z Dyrektywą 

2001/95/WE Parlamentu Europejskiego z dnia 3 grudnia 2011 r. w sprawie ogólnego 

bezpieczeństwa produktów oraz odpowiadać wymaganiom normy PNEN1176, 

(w szczególności 1176-1 do 1176-7; 1176-10; 1176-11 oraz 1177 w zależności od 

urządzenia). 

9. Do formularza ofertowego należy dołączyć kosztorys ofertowy wraz z tabelą 

elementów scalonych w których ceny jednostkowe oraz wartość poszczególnych 

elementów będą wyrażone w „zł” z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

 

IV. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.  

Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.  

 

V. Termin wykonania zamówienia.  

 

Wykonawca wykona przedmiot zamówienia w terminie do dnia 31 sierpnia  2018 r.  

 

VI. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia 

tych warunków. 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy,  którzy: 

a) nie podlegają wykluczeniu; 

b)  spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone w zapytaniu ofertowym 

przez zamawiającego  

2. Warunki udziału w postępowaniu.  

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki 

udziału w postępowaniu, dotyczące: 

a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności 

zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów,  

b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej,  

c) zdolności technicznej lub zawodowej określone przez zamawiającego w 

zapytaniu ofertowym.  

Zamawiający uzna warunek za spełniony w sytuacji, gdy wykonawca dołączy do oferty 

oświadczenie, stanowiące załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego), o spełnieniu warunków 

udziału w postępowaniu . 

Zamawiający oceni spełnienie powyższego warunku na zasadzie spełnia/nie spełnia 

w oparciu o złożone przez wykonawcę oświadczenie. 

 

VII. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, wobec których brak jest 

podstaw wykluczenia 

 



 

 

  

 

Z postępowania wykluczeni są wykonawcy osobowo lub kapitałowo powiązani z 

Zamawiającym. Powiązania osobowe i kapitałowe powodujące wykluczenie wykonawcy 

z postępowania wskazane zostały w art. 43a ust. 4 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. 

o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu 

Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 2014-2020 tj.” 

- przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania między 

podmiotem ubiegającym się o przyznanie pomocy lub pomocy technicznej lub 

beneficjentem, lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w ich imieniu, 

lub osobami wykonującymi w ich imieniu czynności związane z przygotowaniem 

i przeprowadzeniem postępowania w sprawie wyboru wykonawcy a wykonawcą, 

polegające na: 

1) uczestniczeniu jako wspólnik w spółce cywilnej lub osobowej; 

2)  posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji spółki kapitałowej; 

3)  pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta lub 

pełnomocnika; 

4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub 

powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa 

drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub 

kurateli; 

5) pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może 

to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób. 

 

Na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania, należy 

złożyć wraz z ofertą oświadczenie o braku w/w powiązań, stanowiące załącznik nr 2 do 

Zapytania ofertowego.  

 

VIII. Przesłanki odrzucenia oferty. 

Oferta podlegać będzie odrzuceniu w przypadku gdy:  

1. jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego. 

2. została złożona przez podmiot:  

a) niespełniający warunków udziału w postępowaniu wskazanych w pkt. VI  

niniejszego Zapytania ofertowego, 

b) powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym lub osobami, o których mowa 

w art. 43a ust. 4 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów 

wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju 

Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 

2014-2020. 



 

 

  

3. Została złożona po terminie składania ofert określonym w pkt X zapytania 

ofertowego. 

 

IX. Termin związania ofertą  

Wykonawcy będą związani ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą 

rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

X. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 

1. Ofertę należy złożyć w Urzędzie Miasta Stoczek Łukowski Plac Tadeusza Kościuszki 1, 

21-450 Stoczek Łukowski (pokój nr 211 -Sekretariat Urzędu), w terminie do dnia 

6 marca 2018 r. do godz. 10 
00 

 z napisem: „Urządzenie siłowni zewnętrznej w 

Stoczku Łukowskim Nie otwierać przed 6 marca 2018 r. roku do godz. 10 
15 

.” 

2. W przypadku przesłania oferty pocztą kurierską, zawartość przesyłki tj. oferta z 

załącznikami powinna być zapakowana w dodatkową kopertę opisaną jak wyżej, gdyż 

opakowanie kurierskie zostanie otwarte w kancelarii. Jeżeli bezpośrednio za 

opakowaniem kurierskim znajduje się treść oferty (bez dodatkowej koperty) zamawiający 

nie ponosi odpowiedzialności za np. omyłkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym 

terminem otwarcia. 

3. Oferty złożone po tym terminie zostaną odrzucone. Decydujące znaczenie dla oceny 

zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego. 

4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert za pomocą faxu lub e-mailem. 

5. Oferta składana jest w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

6. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 6 marca 2018 r. o godz. 10:15 w Urzędzie Miasta 

Stoczek Łukowski Plac Tadeusza Kościuszki 1, 21-450 Stoczek Łukowski (pokój nr 

7- sala narad).  

 

XI. Opis sposobu obliczenia ceny oferty  

1. Cena oferty może być tylko jedna, nie dopuszcza się wariantowości cen. 

2. Wynagrodzenie Wykonawcy będzie wynagrodzeniem kosztorysowym.   

3. Cenę oferty należy określić na podstawie przedmiaru robót stanowiącego załącznik Nr 5 

do zapytania ofertowego. 

4. Cena podana w ofercie musi obejmować wszystkie koszty i zobowiązania związane 

z wykonaniem przedmiotu zamówienia, zapewnieniem bezpieczeństwa, koszty 

przywrócenia terenu do stanu pierwotnego, a także koszty należnego podatku od 

towarów i usług VAT zgodnie z obowiązującymi przy wykonaniu zamówienia 

przepisami prawa. 

5. Wykonawca określi w ofercie dla przedmiotu zamówienia cenę netto, podatek VAT 

(obejmujący rzeczywistą stawkę podatku od towaru i usług VAT, stosowaną w obrocie 

gospodarczym dla danego przedmiotu zamówienia) oraz cenę brutto. 



 

 

  

6. Zamawiający nie określa stawki podatku VAT, Wykonawca zobowiązany jest do jej 

określenia w formularzu ofertowym zgodnie z obowiązującymi przepisami. Określenie 

w ofercie ceny brutto z uwzględnieniem nieprawidłowej stawki podatku od towarów i 

usług stanowi błąd w obliczeniu ceny, co prowadzi do odrzucenia oferty. 

7. Cenę oferty należy podać w PLN. Cena musi być wyrażona w jednostkach nie 

mniejszych niż grosze (nie dopuszcza się podania jednostek w tysięcznych częściach 

złotego).  

8. Zamawiający nie dopuszcza płatności częściowej..  

 

XII. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty 

oraz wagi punktowe przypisane do kryteriów oceny oferty. 

1. Najkorzystniejszą ofertą będzie oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans 

kryterium „Ceny” , kryterium „Okresu gwarancji” 

2. Wyniki poszczególnych działań matematycznych będą zaokrąglane do dwóch miejsc po 

przecinku lub z większą dokładnością, jeżeli przy zastosowaniu wymienionego 

zaokrąglenia nie występuje różnica w ilości przyznanych punktów. 

3. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie oraz opis sposobu oceny ofert: 

A. Kryterium „Cena” w PLN: 

a) znaczenie kryterium - 60% (60 pkt); 

b) opis sposobu oceny ofert dla kryterium „C”:  

C = (Cmin / C) x 60 pkt  

gdzie: 

C- cena - liczba uzyskanych punktów dla kryterium „Cena” ocenianej oferty 

Cmin - cena w ofercie z najniższą ceną 

C - cena w ofercie ocenianej 

 

B. Kryterium „Okres gwarancji” w miesiącach: 

a) znaczenie kryterium - 40% (40 pkt); 

b) opis sposobu oceny ofert dla kryterium „Okres gwarancji-G”:  

G = (Go/ Gmax) x 40 pkt  

gdzie: 

G - liczba uzyskanych punktów dla kryterium „Okres gwarancji” ocenianej oferty 

Go - okres gwarancji w ofercie ocenianej  

Gmax - okres gwarancji w ofercie z najdłuższym okresem gwarancji 

Wykonawca podaje okres gwarancji w liczbach całkowitych. Okres gwarancji nie 

może być krótszy niż 36 miesięcy oraz dłuższy niż 60 miesięcy. W przypadku podania 

przez wykonawcę okresu gwarancji krótszego niż 36 miesięcy, oferta wykonawcy 

zostanie odrzucona jako oferta, której treść nie odpowiada treści zapytania 

ofertowego.  

W przypadku podania przez wykonawcę okresu gwarancji dłuższego niż 60 miesięcy, 



 

 

  

do 

oceny 

ofert zostanie przyjęty okres gwarancji 60 miesięcy i taki zostanie uwzględniony w 

umowie.   

4. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert 

przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród 

tych ofert wybiera (jeżeli jest to możliwe) ofertę z najniższą ceną. 

5. W celu obliczenia punktów, wyniki poszczególnych działań matematycznych będą 

zaokrąglane do dwóch miejsc po przecinku lub z większą dokładnością, jeśli przy 

zastosowaniu wymienionego zaokrąglenia nie występuje różnica w ilości przyznanych 

punktów.  

6. Ofertę należy złożyć w języku polskim, wszelkie rozliczenia będą w walucie polskiej – 

PLN. 

7. Najkorzystniejsza oferta w odniesieniu kryterium oceny ofert może uzyskać maksimum 

100 pkt. Zamawiający udzieli zzamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada 

wszystkim wymaganiom przedstawionym w Zapytaniu ofertowym i została oceniona jako 

najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru. Zamawiający udzieli niniejszego 

zamówienia temu Wykonawcy, którego oferta otrzyma największą ilość punktów po 

zsumowaniu obydwu kryteriów. 

 

XIII. Warunki zmiany umowy 

1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany postanowień zawartej umowy 

w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy 

w następujących okolicznościach opisanych w §14 projektu umowy. 

2.  Zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

3. Warunkiem wprowadzenia zmian do umowy jest zgoda obu stron umowy. 

 

XXIII. Wzory oświadczeń i dokumentów, stanowiących załączniki do  zapytania  o  

ofertowego: 

1. Załącznik nr 1– Formularz ofertowy. 

2. Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku powiązań. 

3. Załącznik nr 3 – Oświadczenie, o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu . 

4. Załączniki nr4 – Projekt umowy 

5. Załączniki  nr 5 – Przedmiar robót 

6. Załącznik nr 6 - Projekt budowlany  

7. Załącznik nr 7 - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót. 

 

Zatwierdzam 

Burmistrz Miasta Stoczek Łukowski 

Ireneusz Bogdan Szczepanik 

 

 


