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II ZAPRoSZENIE DO 7.ł'DŻFjNIA oFERTY

Gmina Mińsk Mazowiecki ul. Chełmońskiego 14, 05_300 Mińsk Mazowiecki zaprasza do

zŁoŻenia oferty cenowej na wykonanie zadania pn; ,,Budowa placu zabaw, siłowni

zewnętrznej w miejscowości Gamratka" rcalizowanego w ramach zadania inwestycyjnego

,,Budowa placu zabaw, siłowni zewnętrznej orazmini boiska do koszykówki w miejscowości

Gamratka".

I. Przedmiot zamówienia

1. Przedmiotem postępowania ofertowego jest zagospodarowanię części działki o nr

ewid.30714 w miejscowości Gamratka na funkcje sportowo_rekreacyjne. W ramach

zadania przewiduje się wykonanie I etapu prac związanych z budową placu zabaw i

siłowni zevłnęttznĄ polegających na dostawie i montazu urządzeń placu zabavł i

siłowni plenerowej z zachowaniem stref bezpieczeństwa, według załączonego

projektu zagospodarowania terenu.

2. W ofercie naleŻy przedstawió v,ryłącznie nowe vrządzenia, posiadające certyfikat

zgodności z normą stacjonarnego sprzętu do ćwiczeń PN-EN 16630:2015 oraz polską

nonną bezpieczeitstwa placów zabaw PN-EN 1 1 76.

3. Przed złożeniem oferty na wykonanie przedmiotu zapytania ofeńowego zaleca się

dokonanie oględzin terenu wraz z dokonaniem stosownych pomiarówo tak by

zawarto w cenie oferĘ wsrystkie koszĘ za prace niezbędne do wykonania

przedmiotu zapytania ofertowego.

4. Wyposazenie placu zabaw i siłowni plenerowej:

o Urządzenie jednostanowiskowe typu biegacz

o Urządzenie jednostanowiskowe typu orbitrek

o Urządzenie jednostanowiskowe typu wioślarz

o Urządzenie jednostanowiskowe typu lYyciąg dolny

o Zestaw zabawowy



o Ąazd linowy

o Huśtawka typu bocianie gniazdo

o Bujak typu ważka

o Karuzelatarczowa

o Tablica informacyjna

o 4ławkizoparciem

o Kosz na śmieci

5. Konstrukcja urządzeń placu zabaw z metalu zabezpieczonego antykororyjnie i
malowanego proszkowo.

6. Podane w Projekcie technicznym wymiary vządzeń mają charakter orientacyjny i
mogą różniÓ się w zależności od specyfiki produkowanych vrządzeń + 15% od
podanych w treści Projektu technicznego.

7. Wszystkie materiały niezbędne do montażu np. beton do unieruchomienia urządzeń
muszą być wkalkulowane w ofertę.

8. Szczegółowy zakres robót do wykonania w ramachzadaniaopisany zostałw Projekcie
technicznym _ ZałączniktltZ, Specyfikacji Technicznej Wykonania i odbioru Robót -

Załącznik nr 3, stanowiących podstawę do kalkulacji ceny ofertowej. Przedmiar robót
(Załączniknr 1 ) _ stanowi podstawę do sporządzeniaoferty.

il. Gwarancja:

1 . Wykonawc a udzie|a ZamawiĄącemu rękojm i za wady wykonania przedmiotu umowy
na okres 36 miesięcy od dnia podpisania (bez uwag) protokołu odbioru końcowego.

2. W okresie rękojmi Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad i
usterek w terminie 7 dni licząc od daty pisemnego (forma listu, e_maila lub fax_u)

po wi adom ienia pr zez Z amawiaj ące go .

ilI. Zasady sporządzania oferty:

l. oferta powinna zostać sporządzonanaWzorze oferty, stanowiącym Załączniknr 4 do
Zapytania ofertowego oraz powinna zawieruÓ ceny za kuŻdy element osobno oraz
tazemza całość (netto i brutto) wykonania przedmiotu zamówienia.



2. oferta musi zawieraó listę oferowanych vrządzei oruz foldery ze szczegółowym

opisem i zdjęciami kazdego z oforowanychvrządzeńbądź dokumenty potwierdzające

parametry wymagane w Zapytaniu Ofertowym i Projekcie technicznym np. karty

katalogowe.

3. Zaptoponowana cena w ofercie jest ceną ryczałtową na wykonanie całego

zamówienia otaz obejmuje wszystkie koszty związane z wykonaniem zadania,

określonegoprzęzZamawiającegowZapylaniuofertowym.

4. Wszystkie wydatki poniesione w skutek realizacji przedmiotu zapfiania ofertowego

leŻą po stronie oferenta.

5. W przypadku udzielenia zamówienia dodatkowego Wykonawca wytaŻa zgodę na

wyliczenie wynagrodzenia dodatkowego zgodnie z kalkulacją cenową przedstawioną

w ofercie.

IV. Inne wymagania:

1. Zarnąwiający zasttzega sobie prawo do wzywania Wykonawców w celu uzupełnień

dokumentów w przypadku ofert wadliwych i/lub niekompletnych (dotyczy oferty

najkorzystniejszej).

2. W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta zostaławybrana jako najkorzystniejsza

będzie uchylał się od zawarcia umowy Zamawiający moŻe wybraó ofertę

najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez ptzeprowadzenia ich ponownej

oceny' chyba, że zachodzi przesłanka uniewaznienia postępowania.

3. Zanawiający zastrzega sobie mozliwośó unieważnienia postępowania w sprawie

Zapytania ofertowego.

4. Oferta podlega odrzuceniu gdy:

a) jej treśó nie odpowiada treści zapytania ofertowego

b) zawierabłędy w obliczeniu ceny lub kosztu

c) zostałazłoŻonapo terminie określonym w zapyIaniu ofertowym

d) wykonawc a nie wyraził zgody , na przedłuŻenie terminu związania ofeitą

5. Zanawiający poprawia w ofercie ( niezwłocznie zawiadamiĄąc o tym wykonawcę'

którego oferta została poprawiona) :

a) oczywiste omyłki pisarskie

b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uvłzględnieniem konsekwencji

rachunkowych dokonanych poprawek



c) Inne omyłki polegające na niezgodności oferty z opisem przedmiotu

zamówienia' niepowoduj ące istotnych zmian w treści oferty

v. Termin wykonania całości przedmiotu zamówienia: do 30 września20ŻO r.

vI. Warunki płatności:

Faktura za wykonanie przedmiotu umowy będzie wystawionaprzez Wykonawcę po

protokolarnym odbiorze wykonanych robót (bez uwag).

ZapŁata faktur Wykonawcy nastąpi przelewem na konto Wykonawcy podane na

faktvtze,w terminie 14 dni od dostarczęnia faktury do siedziby Zamawiającego.

vil. Termin rwiązania ofeńą:

30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania

ofert,licząc od dnia składania ofert włącznie.

VilL Kryterium oceny ofert: 100% cena

Ix. Termin i miejsce składania ofert:

Do 23 lipca 2020 r. do godz. 10.00' IJrząd Gminy Mińsk mazowiecki, sekretariat pok. 102,

fax.25 75625 50lub na adres Email: inwęstycje@minskmazowiecki.pl

x. Załączniki do zapytania ofertowego:

1. Przedmiar robót

2. Projekt techniczny

3. Specyfikacja Techniczna Wykonania i odbioru Robót

4. Plan Zagospodarowania terenu

5. Wzótoferty

6. Wzótumowy

osobami upoważnionymi do kontaktów lub udzielania wszelkich wyjaśnień jest Patrycja

1

2.

Lipińska- podinspektor ds. inwestycyjnych' Tel. (25) 756 25 23


