Gmina Białogard

Białogard, 5 grudnia 2018 r.
BIiZP.271.36.2018.

Wójt Gminy Białogard
zaprasza do złożenia oferty cenowej na zadanie pn.:
„Dostawa siedzisk stadionowych”
na potrzeby realizacji projektu „Modernizacja trybun przy terenie rekreacyjnym w
miejscowości Stanomino” w ramach udzielenia pomocy finansowej jednostkom
samorządu terytorialnego z obszaru województwa zachodniopomorskiego z
przeznaczeniem na poprawę i modernizację infrastruktury sportowej w 2018 r. z
budżetu Województwa Zachodniopomorskiego
Postępowanie wyłączone ze stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień
publicznych- wartość 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 w związku z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004
roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2018 r., poz. 1986 ze zm.).
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III. Opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa 336 siedzisk stadionowych z polipropylenu w
kolorze niebieskim:
- siedziska stadionowe wykonane metodą wtryskową ze stabilizowanego polipropylenu;
- przystosowane do zamocowania do powierzchni prefabrykowanej ścianki oporowej typu
"L" z betonu C30/37 za pomocą stalowego elementu montażowego (dwie zaślepki w kolorze
siedziska);
- odporność na zapalenia, niskie i wysokie temperatury oraz promieniowanie UV;
- powierzchnia siedzeń gładka, wyprofilowana i zapewniająca bezpieczeństwo oraz komfort
użytkowania, zaokrąglone krawędzie;
- odpływ dla wody w środkowej części siedziska;
- wymiary: wysokość całkowita w tylnej części - 11 cm, wysokość przy krawędzi frontowej - 5
cm, szerokość 42 cm, długość 36 cm.
2. Przedmiot zamówienia musi posiadać stosowne świadectwa, certyfikaty i musi być
dopuszczony do użytkowania oraz spełniać wymagania polskich i europejskich norm i
certyfikatów, w tym m.in.: PN-EN.
3. Zamawiający wymaga zagwarantowania 24 miesięcznego okresu gwarancji. Okres
gwarancji równy jest okresowi rękojmi.
4. Przedmiot zamówienia musi być wyrobem fabrycznie nowym, nieużywanym,
zapakowanym w oryginalne opakowania, bez oznak otwierania.
5. Zamawiający wymaga od Wykonawcy dostarczenia własnym transportem przedmiotu
zamówienia, łącznie z rozładowaniem w godzinach od 7.30 do 14.00.
6. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia na adres:
Urząd Gminy Białogard, (budynek garażowy), ul. Wileńska 8, 78-200 Białogard.
IV. Termin wykonania zmówienia
Termin wykonania zamówienia –do dnia 28 grudnia 2018 r.
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@gmina-bialogard.pl).
VI. Opis sposobu przygotowania ofert
1. 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,
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OFERTA – na zadanie pn.:
„Dostawa siedzisk stadionowych”
Nie otwierać przed 12 grudnia 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.
2. Wykonawcy zobowiązani są złożyć następujące dokumenty i oświadczenia:
- wypełniony formularz ofertowy (Załącznik nr 1);
3. 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.
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
12 grudnia 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 dnia 12 grudnia 2018 r. o godz. 10.10 w Urzędzie Gminy
Białogard.
Ofertę złożoną po terminie Zamawiający zwróci Wykonawcy bez jej otwierania.
VIII. Kryteria oceny oferty
Jedynym kryterium, którym Zamawiający będzie kierował się przy wyborze najkorzystniejszej
oferty będzie CENA - 100%.
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. Po wyborze Wykonawcy z wybranym oferentem zostanie zawarta umowa zgodnie ze
wzorem stanowiącym załącznik nr 2.
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X. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Zamawiający powiadomi oferentów o wyborze najkorzystniejszej oferty przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej.
XI. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym jego
etapie bez podania przyczyny.
XII. Klauzula informacyjna – załącznik nr 3

Wójt Gminy Białogard
Jacek Smoliński
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