
Zapytanie ofertowe na doposażenie placów zabaw oraz wykonanie siłowni 
zewnętrznej na terenie Gminy Pęcław

Pęcław, dnia 11 lipca 2018 r.
Nasz znak: IN.7013.4.2018

Wójt Gminy Pęcław, zaprasza do składania ofert na zadanie pod nazwą ,, Doposażenie placów
zabaw oraz wykonanie siłowni zewnętrznej na terenie Gminy Pęcław''.

I. Zamawiający:

Gmina Pęcław
Pęcław 28
67-221 Białołęka
telefon: 76 831 71 26, fax: 76 831 70 33
e-mail: gmina@peclaw.eu

Lokalizacja:

Gmina Pęcław, obręb Leszkowice działka nr 67/1; obręb Wierzchownia działka nr 129/7, 129/12; 
obręb Kotowice działka nr. 8

II. Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiot zamówienia obejmuje następujące odcinki/elementy robót:
• Wykonanie ogrodzenia przetłaczanego wraz z furtką na słupach stalowych
• Dostawę i montaż zestawów zabawowych
• Dostawę i montaż elementów siłowni zewnętrznej montowanych na słupie
• Dostawę i montaż tablicy informacyjnej

Opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załącznikach do zapytania ofertowego:
• Dokumentacja projektowa – załącznik nr 2;
• Przedmiar – załącznik nr 3;

Przedmiar robót obejmuje wszystkie prace związane z wykonaniem całości zamówienia, jednakże 
ma on jedynie charakter informacyjny.

Przedmiot zamówienia obejmuje wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie przedmiotu zamówienia, w tym także:

• przedstawienie dokumentów potwierdzających dopuszczenie do obrotu i stosowania 
(atestów, aprobat technicznych, certyfikatów, deklaracji zgodności, protokołów badań 
itp.) w robotach budowlanych, materiałów użytych do wykonywania przedmiotu 
zamówienia zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz na dostarczone urządzenia a 
także dołączenia przedmiotowych dokumentów do dokumentacji powykonawczej,

• oznakowania i właściwego zabezpieczenia terenu budowy,
• po zakończeniu robót doprowadzenie terenu budowy do stanu pierwotnego, demontaż 
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ewentualnych obiektów tymczasowych oraz uporządkowanie terenu,
• odtworzenia znaków geodezyjnych (kamieni granicznych) w przypadku ich naruszenia,
• kosztów wykopu i wywózki oraz utylizacji urobku,
• wprowadzenia czasowej organizacji ruchu, w przypadku wymogu jej wystąpienia,
• usunięcia kolizji z urządzeniami obcymi.

Wskazane jest dokonanie wizji lokalnej w miejscu budowy celem sprawdzenia  i uzyskania 
wszelkich dodatkowych informacji koniecznych do prawidłowej wyceny robót. 

2. Podstawowe wymagania dotyczące robót: 
   

• W projektach budowlanych, przedmiarach robót mogą występować nazwy własne, znaki 
towarowe lub być podane niektóre charakterystyczne dla producenta wymiary. Nie są one 
wiążące i można dostarczyć elementy równoważne, których charakterystyka nie jest gorsza 
niż parametry urządzeń czy materiałów podanych w opracowaniach projektowych. 
Wszelkie koszty wynikające z różnic pomiędzy urządzeniami zaprojektowanymi, a 
zaoferowanymi ponosi Wykonawca. Zwrot „równoważne” oznacza możliwość uzyskania 
efektu założonego przez Zamawiającego za pomocą innych rozwiązań technicznych 
poprzez dopuszczenie ofert opartych na równoważnych ustaleniach.

• Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania urządzeń i materiałów równoważnych 
opisywanych w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru 
robót o parametrach nie gorszych od wymaganych. W takiej sytuacji zamawiający wymaga 
złożenia stosownych dokumentów, które uwiarygodniają proponowane przez Wykonawcę 
materiały i urządzenia. Wykonawca proponujący urządzenia i materiały równoważne do 
oferty przedstawi dokumenty dane techniczne pokazujące, że proponowany element 
zamienny spełnia wymienione wymagania zarówno pod względem technicznym i 
jakościowym.

• Wykonawca uzyska we własnym zakresie i na własny koszt stosowne pozwolenia oraz 
uzgodnienia wynikające ze zmiany na urządzenia lub rozwiązania równoważne, w tym 
poniesie pełne koszty wynikające ze wszelkich zmian.

• Koniecznym jest podanie nazwy producenta, precyzyjnego i jednoznacznego typu 
urządzenia lub materiału oraz załączenie niezbędnych dokumentów, takich jak atest PZH, 
deklaracja zgodności producenta/aprobata techniczna, karta katalogowa producenta, 
zawierająca wszystkie parametry techniczno- eksploatacyjne wraz z charakterystyką pracy 
urządzeń ujętych w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i 
odbioru robót.

• Zamawiający nie wyraża zgody, aby proponowane urządzenia równoważne były 
prototypami lub urządzeniami testowymi. 

• Zamawiający wymagać będzie od Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana, 
wykonania przedmiotu zamówienia, zgodnie z projektem, szczególnie w zakresie kosztów 
eksploatacji, niezawodności działania. Wykonawca musi mieć świadomość, iż możliwość 
zastosowania urządzeń równoważnych uzależniona będzie od ich zgodności ze wszystkimi 
parametrami określonymi w projekcie, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz akceptacji projektanta  i zamawiającego. 

III. Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo 
zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 933) 



IV. Termin realizacji

Termin realizacji: dziesięć tygodni od dnia podpisania umowy

V. Kryterium wyboru

Kryterium wyboru jest najniższa cena brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia. 
Wykonawca powinien podać cenę ofertową netto i brutto w Formularzu Ofertowym stanowiącym 
załącznik nr 1 do zapytania ofertowego. Kryterium wyboru ofert będzie najniższa cena brutto.
Cena powinna zawierać wszelkie koszty, jakie Wykonawca będzie musiał ponieść w związku 
z realizacją przedmiotu zamówienia. 

VI. Wymagania dotyczące gwarancji

Zamawiającemu przysługują pełne uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne wynikające z 
przepisów kodeksu cywilnego, niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji. Udzielając gwarancji 
Wykonawca zapewnia bezpłatne czynności przeglądów gwarancyjnych w okresie udzielonej 
gwarancji na cały przedmiot zamówienia, więc powinien ten koszt uwzględnić w wynagrodzeniu. 
Przeglądy będą odbywały się minimum raz w roku, chyba że gwarancja producenta danego 
urządzenia wymaga częstszych przeglądów gwarancyjnych.

VII. Główne warunki udziału w zapytaniu ofertowym – dokumenty niezbędne

brak 

VIII. Płatność za przedmiot zamówienia

Zapłata wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu zamówienia będzie zrealizowana na podstawie 
wystawionej faktury VAT z terminem płatności 30 dni. Za datę płatności przyjmuje się dzień 
obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

IX. Sposób, miejsce i termin złożenia ofert

1. Oferty należy złożyć/przesłać do dnia 18 lipca 2018 r. do godziny 12:00 w Urzędzie Gminy 
Pęcław, Pęcław 28, 67-221 Białołęka, pok. nr 1, faksem na nr 076/ 8317 033 bądź e-mailem: 
gmina@peclaw.eu  wraz z załącznikami ( formularz ofertowy, kosztorys ofertowy ).

2. Oferty, które wpłyną po terminie nie zostaną wzięte pod uwagę.

3. W niniejszym postepowaniu nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 
Prawo zamówień publicznych.

X. Osoba do kontaktu

Anna Nowak, tel. 76 831 71 26, 76 831 71 35,  email: gmina@peclaw.eu,   inwestycje@peclaw.eu   

XI. Unieważnienie postępowania

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. 
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Załączniki: 
1. Formularz ofertowy – załącznik nr 1
2. Dokumentacja projektowa – załącznik nr 2
3. Przedmiar prac – załącznik nr3;

                                                                                                          Wójt Gminy
                                                                                                   
                                                                                                  /-/ Artur Jurkowski


