Gmina Białogard

Białogard, 2 października 2018 r.
BIiZP.271.28.2018.

Wójt Gminy Białogard
zaprasza do złożenia oferty cenowej na zadanie pn.:
„Dostawa wraz z montażem urządzeń siłowni plenerowych na
terenach rekreacyjnych Gminy Białogard”
Postępowanie wyłączone ze stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznychwartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro.

I. Zamawiający:
Gmina Białogard
ul. Wileńska 8
78-200 Białogard
NIP: 672-19-51-177
Numer telefonu:
Numer faksu:
Strona internetowa:
e-mail:

94 312 44 01
94 312 78 44
www.gmina-bialogard.pl
sekretariat@ gmina-bialogard.pl

II. Tryb udzielenia zamówienia i podstawa prawna:
1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie zapytania
ofertowego.
2. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. 2017 r., poz. 1579 ze zm.).
III. Opis przedmiotu zamówienia
CPV ( Wspólny Słownik Zamówień):
37410000-5 – Sprzęt sportowy do uprawiania sportów na wolnym powietrzu
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z montażem urządzeń siłowni plenerowych na
istniejące tereny rekreacyjne w miejscowościach: Dargikowo, Dębczyno i Czarnowęsy na terenie
gminy Białogard.
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2. Zamawiający w niniejszym postępowaniu dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.
Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną ilość części zamówienia. Przedmiot zamówienia został
podzielony na trzy części, którymi są:
2.1 Część I - Dostawa wraz z montażem urządzeń siłowni plenerowych do miejscowości
Dargikowo
Zakres zamówienia obejmuje dostawę i montaż wyposażenia na działce gruntu o numerze
ewidencyjnym 286/1, obręb Dargikowo:
• Biegacz
• Orbitrek
• Wioślarz
• Wahadło
• Słup montażowy (do wahadła)
• Regulamin siłowni zewnętrznej
2.2 Część II – Dostawa wraz z montażem urządzeń siłowni plenerowych do miejscowości
Dębczyno
Zakres zamówienia obejmuje dostawę i montaż wyposażenia na działce gruntu o numerze
ewidencyjnym 224/2, obręb Dębczyno:
• Prasa nożna
• Motyl
• Twister
• Wahadło
• Słup montażowy do prasy nożnej, motyla, twistera i wahadła (łącznie 4 sztuki)
• Biegacz
• Rowerek
• Drążki do podciągania (trzystanowiskowe)
2.3 Część III - Dostawa wraz z montażem urządzeń siłowni plenerowych do miejscowości
Czarnowęsy
Zakres zamówienia obejmuje dostawę i montaż wyposażenia na działce gruntu o numerze
ewidencyjnym 13/23, obręb Czarnowęsy:
• Regulamin siłowni zewnętrznej
• Biegacz
• Wahadło
• Wioślarz
• Orbitrek
• Słup montażowy – 4 szt.
3. Szczegółowy zakres zamówienia oraz wymagania techniczne określa Załącznik nr 1 do
Zaproszenia do składania ofert.
4. Rozliczenie za przedmiot zmówienia odbywać się będzie osobno za każdą część zamówienia.
Wynagrodzenie wykonawcy jest wynagrodzeniem ryczałtowym (osobno za każdą część przedmiotu
zamówienia). Wykonawca określi cenę ryczałtową oferty brutto, należny podatek VAT, cenę netto
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na druku, który stanowi załącznik nr 2 (Formularz ofertowy). W przypadku składania ofert na kilka
części Zamówienia, Załącznik nr 2 należy wypełnić każdorazowo dla każdej części.
5. Zaleca się aby Wykonawca przed złożeniem oferty dokonał wizji lokalnej w terenie objętym
zamówieniem w celu zapoznania się z warunkami montażu, jego otoczeniem, umiejscowieniem
istniejących urządzeń jak również w celu uzyskania innych informacji potrzebnych do sporządzenia
oferty z należytą starannością. Zamawiający informuje, że na istniejących placach zabaw i terenach
rekreacyjnych, których dotyczy niniejsze zmówienie, występuje nawierzchnia trawiasta.
6. Koszty transportu oraz koszty elementów niezbędnych do montażu urządzeń ponosi Wykonawca.
W ofercie należy ująć koszt wszystkich prac i elementów osprzętu niezbędnych dla zapewnienia
prawidłowej i bezpiecznej eksploatacji urządzeń nawet jeżeli nie są ujęte w opisie przedmiotu
zamówienia, w szczególności stopnie, siedziska, uchwyty itp.
7. Zakres zamówienia obejmuje również:
1) Dostarczenie dokumentacji powykonawczej dotyczącej przedmiotu zamówienia: certyfikatów,
atestów, deklaracji zgodności, instrukcji użytkowania oraz dokumentacji gwarancyjnej.
2) dostarczenie dokumentacji graficznej i opisowej wszystkich urządzeń niezbędnej do dokonania
zgłoszenia robót niewymagających pozwolenia na budowę.
8. Zamawiający wymaga zagwarantowania 36 miesięcznego okresu gwarancji. Okres gwarancji
równy jest okresowi rękojmi.
9. Zamawiający informuje, że jeżeli w Zaproszeniu do składania ofert wraz z załącznikami zostały
wskazane materiały przy użyciu znaków towarowych, parametry lub pochodzenie należy rozumieć
je jako określenie wymaganych parametrów technicznych lub standardów jakościowych materiałów
stosowanych do realizacji przedmiotu zamówienia, a zamawiający dopuszcza dostawę produktów
jakościowo równoważnych spełniających te same parametry techniczne i jakościowe jak wskazane
w opisie przedmiotu zamówienia. Jeżeli przedmiot zamówienia został w niektórych elementach
wskazany przez Zamawiającego poprzez podanie standardu (marki handlowej lub jej odpowiednika)
ma to jedynie przybliżyć wymagania, których nie można było opisać przy pomocy dokładnych i
zrozumiałych określeń. Dopuszcza się więc zaproponowanie w ofercie wszelkich równoważnych
odpowiedników rynkowych – nie gorszych niż wskazany. Wskazane parametry (charakterystyka)
zastosowanego standardu określają minimalne warunki techniczne, eksploatacyjne, użytkowe i
funkcjonalne, jakie ma spełniać przedmiot zamówienia. Wskazanie marki lub nazwy producenta
określa klasę produktu.
10. W cenie ryczałtowej zadania należy ująć wszystkie koszty niezbędne do terminowego i
prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia w tym również: zapewnienia na terenie montażu
należytego ładu i porządku, przestrzegania przepisów BHP, właściwego zagospodarowania
materiałów rozbiórkowych zgodnie z ustawą o odpadach, koszty uporządkowania terenu po
zakończeniu robót montażowych oraz innych kosztów.
IV. Termin wykonania zmówienia
Termin wykonania zamówienia – zgodnie z umową, ale nie później niż do dnia 29 listopada 2018 r.
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V. Informacje na temat przedmiotu zamówienia
1. Informacji na temat przedmiotu zamówienia udziela Pani Iwona Lewandowska pod numerem
telefonu 94 312 11 62 (w godzinach pracy Urzędu).
2. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy
przekazują pisemnie na adres Urzędu Gminy Białogard lub mailowo (sekretariat@gminabialogard.pl).
3. Zamawiający nie udziela wyjaśnień na 2 dni przed upływem terminu składania ofert.
VI. Opis sposobu przygotowania ofert
1. Przygotowanie oferty (dla każdej części):
- Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
- Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej.
- Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.
2. Ofertę wraz z oświadczeniami i dokumentami należy umieścić w zamkniętej kopercie,
uniemożliwiającej odczytanie jej zawartości bez uszkodzenia opakowania, oznaczonej nazwą (firmą)
i adresem Wykonawcy.
Koperta zewnętrzna powinna być zaadresowana:
Urząd Gminy Białogard, ul. Wileńska 8, 78-200 Białogard,
OFERTA – na zadanie pn.:
„Dostawa wraz z montażem urządzeń siłowni plenerowych na terenach rekreacyjnych
Gminy Białogard”
Część ……………………………………………………………………………………………………
Nie otwierać przed 9 października 2018 r. do godz. 10.10
Koperta wewnętrzna musi posiadać nazwę /firmę i adres/ siedzibę wykonawcy (pieczęć firmową),
aby można było odesłać ofertę w przypadku stwierdzenia złożenia jej po terminie.
Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni
to przed upływem terminu składania ofert, zarówno zmiana jak i wycofanie oferty wymagają
zachowania formy pisemnej.
Ofertę należy sporządzić zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszym zapytaniu oraz dołączyć
wszystkie wymagane dokumenty i oświadczenia.
3. Wykonawcy zobowiązani są złożyć następujące dokumenty i oświadczenia:
- parafowany Załącznik nr 1 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia,
- wypełniony formularz ofertowy (Załącznik nr 2).
4. Nie później niż w terminie składania ofert Wykonawca może zastrzec te informacje w ofercie,
które nie mogą być udostępniane, przy czym musi wykazać, że zastrzeżone informacje stanowią
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
Załączniki zawierające informacje zastrzeżone należy podkreślić w wykazie załączników do oferty i
umieścić w oddzielnym pakiecie spiętym, ponumerowanym i opatrzonym nazwą: „Załączniki
zastrzeżone”. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy
Pzp.
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VII. Miejsce oraz termin składania ofert
Oferty należy składać osobiście (w godzinach urzędowania) lub pocztą lub przesyłką kurierską w
sekretariacie Urzędu Gminy Białogard, ul. Wileńska 8, 78-200 Białogard do dnia 9 października
2018 r. do godz. 10.00. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i
godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.
Zamawiający nie wyraża zgody na składanie ofert pocztą elektroniczną.
Otwarcie złożonych ofert nastąpi komisyjnie dnia 9 października 2018 r. o godz. 10.10 w Urzędzie
Gminy Białogard przy ul Wileńskiej 8, zgodnie z art. 86 ustawy.
Ofertę złożoną po terminie Zamawiający zwróci Wykonawcy bez jej otwierania.
VIII. Opis sposobu obliczania ceny
Cenę ofertową stanowi całkowita kwota brutto w złotych polskich za całość zamówienia podana na
formularzu ofertowym. Cena musi być podana cyfrowo i słownie. Cena musi uwzględniać wszystkie
wymagane prawem podatki i opłaty oraz wszystkie inne koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu
należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.
IX. Kryteria oceny oferty
Jedynym kryterium, którym Zamawiający będzie kierował się przy wyborze najkorzystniejszej oferty
będzie CENA - 100%.
X. Po wyborze Wykonawcy z wybranym oferentem zostanie zawarta umowa zgodnie ze wzorem
stanowiącym załącznik nr 3.
XI. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Zamawiający powiadomi oferentów o wyborze najkorzystniejszej oferty przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej.
XII. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym jego etapie
bez podania przyczyny.

Wójt Gminy Białogard
Jacek Smoliński
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