Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: „Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Orzysz, dnia 22.04.2022 r.

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ
Gmina Orzysz zaprasza do złożenia oferty cenowej na : „Zakup, dostawa i montaż
urządzeń zabawowych placu zabaw dla dzieci oraz małej architektury w Dąbrówce”
o wartości szacunkowej zamówienia nie przekraczającej równowartości 130 000,00 zł

Pracownicy prowadzący sprawę:
Inspektor
Patrycja Ostrowska, e-mail: patrycja.ostrowska@um.orzysz.pl
Inspektor
Sebastian Kwiatkowski, email: sebastian.kwiatkowski@um.orzysz.pl

I.

Przedmiot zamówienia :

Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa i montaż urządzeń zabawowych placu zabaw dla
dzieci oraz małej architektury w miejscowości Dąbrówka- gmina Orzysz.
Miejsce inwestycji zlokalizowane jest na działce o nr ew. 258/1 , obręb 0005 Dąbrówka,
gmina: Orzysz.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
Urządzenie zabawowe parametry techniczne:
a)

zestaw zabawowy o konstrukcji metalowej malowany proszkowo lub inny równoważny

spełniający wymagania Zamawiającego- 1 kpl.
- powierzchnia strefy bezpieczeństwa – zgodnie z normą PN-EN 1176

- HIC- zgodnie z wysokością będąca górną granicą wszystkich wysokości swobodnego upadku z
danej zabawki, dla której pokrycie nawierzchnią zapewnia zadowalający poziom amortyzacji
uderzenia.
- wymiary strefy bezpieczeństwa – zgodnie z normą PN-EN 1176
- obwód strefy bezpieczeństwa – zgodnie z normą PN-EN 1176
Urządzenie przeznaczone tylko do użytku zewnętrznego.

b) ławka z oparciem- 5 szt.
c)

kosz na śmieci- 5 szt.

d) komplet grillowy- 5 szt.
e) stolik do gry w szachy/warcaby- 2 szt.
f)

zakup i montaż lampy solarnej- 1 szt.

II. Opis techniczny urządzeń:
Elementy zabawowo- dekoracyjne ( 1 kpl) zawierające minimum:
- wieża zadaszona- 3 szt.
- wieża lub wieże bez dachu
- ślizg ze stali nierdzewnej- 2 szt.
- panel bulaj- 1 szt.
- pomost prosty- w zależności od konstrukcji
- drabinka- 1 szt.
- zjazd strażacki – 1 szt.
- ścianka wspinaczkowa- 1 szt.
- element sprawnościowy np. przeskoki lub pomost ruchomy
- minimum 10 paneli zabawowo-edukacyjnych

Mała architektura:
a) Ławka z oparciem- 5 szt.
Ławka wykonana z bala lub równoważna, szerokość siedziska ok. 150 cm, impregnowana
b) Kosz na śmieci- 5 szt.
Kosz wykonany z bala lub równoważny, kształt- walec, rozmiar: średnica: min. 40 cm,
wysokość ok. 70 cm

c) Komplet grillowy- 5 szt.
Komplet złożony z ławki ( 2 x), 1 x stół ( połączone w jedną całość). Konstrukcja stalowa
malowana proszkowo, siedzisko i blat drewniany. Wymiary: ok. 1,50x1,0 m, wysokość ok. 0,70
m.

d) Stolik do gry w szachy i warcaby- 2 kpl.
W skład wchodzi 2 x siedzisko, 1 x stolik
e) Lampa solarna- 1 kpl
Lampa solarna nie wymagająca podłączenia do sieci energetycznej a jej działanie oparte jest
na energii odnawialnej pozyskiwanej ze słońca. Lampa montowana na stopie
fundamentowanej stosowana przy oświetleniu parków, parkingów, placów zabaw, podjazdów,
ścieżek rowerowych etc. W skład lampy wchodzi m. in. panel fotowoltaiczny, skrzynia z
akumulatorem, oprawa oświetleniowa ze źródłem światła LED, rewizja, stopa fundamentowa.

Normy i certyfikaty;
- urządzenia zabawowe powinny posiadać certyfikaty zgodności z norma PN EN 1176
Wyposażenie objęte przedmiotem zamówienia musi być fabrycznie nowe, wolne od wad oraz
wykonane z materiałów posiadających certyfikat bezpieczeństwa. Oferta musi uwzględniać
wszystkie koszty związane z prawidłową realizacją zamówienia, w tym również koszty
związane z przygotowaniem terenu, dostarczeniem oraz montażem przedmiotu zamówienia.

Zamówienie dotyczy projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej- w ramach
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Jeżeli opis przedmiotu zamówienia i przedmiary wskazywałyby w odniesieniu do niektórych
materiałów lub urządzeń znaki towarowe, patenty lub pochodzenie - zamawiający dopuszcza
oferowanie materiałów lub urządzeń równoważnych.

Wykonawca uprawniony jest do

przedstawienia w ofercie materiałów i urządzeń równoważnych, o nie gorszych parametrach,
wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia. Wykonawca powinien określić ich parametry,
celem wykazania, że spełniają warunki określone w opisie przedmiotu zamówienia. Rozwiązania
równoważne zgodnie ze swoją definicją, muszą posiadać parametry oraz spełniać standardy nie
gorsze niż produkty podane przykładowo. Do wskazanych w opisie przedmiocie zamówienia i
przedmiarach znaków towarowych, patentów lub pochodzenia zastosowanie ma określenie

„lub równoważne", co oznacza, że Wykonawca może użyć innych produktów niż w nich
określone, jednakże wyłącznie pod warunkiem, ze posiadają one tożsamy charakter użytkowy
(tożsamość funkcji) oraz, że zapewnią uzyskanie parametrów technicznych i bezpieczeństwa
użytkowania nie gorszych od założonych w wyżej wymienionych dokumentach po uzyskaniu
akceptacji Zamawiającego.
W miejscu, gdzie Zamawiający dokonuje opisu przedmiotu zamówienia za pomocą norm,
aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, Zamawiający dopuszcza rozwiązania
równoważne opisywanym.

III. Termin wykonania zamówienia:
Wymagany termin nie dłuższy niż 30 dni od podpisania umowy.

IV. Warunki udziału w postępowaniu:
1. Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,
jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
2. Wykonawca posiada wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia.
3. Wykonawca znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia,
4. Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania o zamówienie publiczne na podstawie
prawa zamówień publicznych;
5. Wykonawca dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi
do wykonania zamówienia,
6. Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania
oferty, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie: wykonał minimum
2 zadania polegające na dostawie i montażu urządzeń zabawowych placu zabaw dla dzieci.
Na potwierdzenie spełniania tego warunku Wykonawca przedstawi oświadczenie
wraz z dokładną nazwą wykonanego zadania oraz zakresu wykonanego zadania.

V. Kryteria oceny oferty:
Cena- 80 %
Gwarancja- 20 %

Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada zasadom określonym
w zapytaniu ofertowym i została uznana za najkorzystniejszą (uzyska największą liczbę punktów
przyznanych według kryteriów wyboru oferty określonych w niniejszym zapytaniu).

1. CENA – 80 %
Cena najniższej oferty (zł)
CENA

= ------------------------------------------------------

x 100,00 pkt. x 80%

Cena oferty badanej (zł)

Maksymalna ilość punktów do uzyskania w kryterium CENA to 80 pkt.

2.WYDŁUŻONY OKRES GWARANCJI I OKRES RĘKOJMI – 20 %
Zamawiający ustala okres podstawowej gwarancji 36 miesięcy.
Maksymalna ilość punktów do uzyskania w kryterium WYDŁUŻONY OKRES GWARANCJI I OKRES
RĘKOJMI to 20 pkt.
2.2.1. W kryterium „wydłużony okres gwarancji i okres rękojmi" oferta Wykonawcy, który
zaproponuje w formularzu oferty wydłużenie okresu gwarancji, ponad wymagane minimum 36
miesięcy, otrzyma dodatkowe punkty.
2.2.2 Za wydłużenie okresu gwarancji o dodatkowe 1-6 miesięcy (ponad wymagane minimum
36 miesięcy) Zamawiający przyzna ofercie Wykonawcy 5 punktów.
2.2.3 Za wydłużenie okresu gwarancji o dodatkowe 7-12 miesięcy (ponad wymagane minimum
36 miesięcy) Zamawiający przyzna ofercie Wykonawcy 10 punktów.
2.2.4 Za wydłużenie okresu gwarancji o dodatkowe 13-18 miesięcy (ponad wymagane minimum
36 miesięcy) Zamawiający przyzna ofercie Wykonawcy 15 punktów.
2.2.5 Za wydłużenie okresu gwarancji o dodatkowe 19-24 miesięcy (ponad wymagane minimum
36 miesięcy) Zamawiający przyzna ofercie Wykonawcy 20 punktów.
2.2.6 Maksymalny czas wydłużenia gwarancji wynosi 24 miesiące.
2.2.7 Za nie wskazanie „wydłużonego okresu gwarancji i okresu rękojmi” w formularzu oferty
oferta wykonawcy nie otrzyma dodatkowych punktów w tym kryterium oceny ofert.
2.2.8 Za wydłużenie okresu gwarancji o więcej niż 24 miesiące ocenie podlegać będzie okres 24
m-cy.
3. Okres gwarancji na wykonane dostawy , nie może ulec zmianie po złożeniu oferty,
4. Wykonawca, który zaoferuje okres gwarancji na wykonane dostawy równy lub dłuższy niż
60 miesięcy otrzyma maksymalną liczbę punktów, tj. 20 pkt w przedmiotowym kryterium
5. Okres gwarancji powinien zostać podany w miesiącach.

6. W przypadku braku wskazania w ofercie okresu gwarancji lub niewskazanie w kryterium
oceny ofert wydłużonego okresu gwarancji uznaje się, że Wykonawca oferuje 36 miesięcy
gwarancji
7. Okres gwarancji Wykonawca zrówna z okresem rękojmi
8. Wykonawca może zaproponować tylko jedną cenę – całkowitą – za wykonanie zamówienia
ogółem oraz tylko jeden okres wydłużonej gwarancji na dostawy podany w miesiącach
Łączna ilość punktów = punkty uzyskane w kryterium „CENA” + punkty uzyskane w
kryterium „WYDŁUŻONY OKRES GWARANCJI I OKRES RĘKOJMI”
Wyliczenia punktów będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, według
zasady matematycznej, iż wartości 1-4 zaokrągla się w dół, a wartości 5-9 zaokrągla
się w górę.
Zamawiający, informuje niezwłocznie wykonawców którzy złożyli oferty o:
1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce
zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, którego ofertę
wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli
są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację
przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,
2) wykonawcach, którzy zostali odrzuceni
3) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty oraz braku
równoważności lub braku spełniania wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności,
4) unieważnieniu postępowania

Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zamieści informację:
- na stronie (www.bip.orzysz.pl)
- na stronie (www.portalogloszen.arimr.gov.pl)

VI. Termin złożenia oferty i wymagania:

Koperta/opakowanie zawierające ofertę winno być zaadresowane do zamawiającego
na adres i opatrzone nazwą, dokładnym adresem wykonawcy oraz oznaczone w sposób
następujący: „Zakup, dostawa i montaż urządzeń zabawowych placu zabaw dla dzieci oraz
małej architektury w Dąbrówce”

Oferty należy składać do dnia: 04.05.2022 r. do godz. 12:00 w Biurze Obsługi
Interesanta w siedzibie Zamawiającego: Urząd Miejski w Orzyszu, ul. Rynek 3, 12-250 Orzysz,
dołączając wypełnione i podpisane załączniki od nr 1 do 5 oraz wizualizację lub zdjęcia
zaproponowanych urządzeń.

VII. Przesłanki odrzucenia oferty

Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:
1. Treść oferty nie będzie odpowiadać treści zapytania ofertowego
2. Została złożona przez podmiot niespełniający warunków udziału w postępowaniu
ofertowym
3. Oferta będzie nieważna na podstawie odrębnych przepisów,
4. Oferta nie będzie zawierała wszystkich wymaganych przez Zamawiającego
dokumentów lub oświadczeń, pomimo wezwania do uzupełnienia lub wyjaśnień
złożonych dokumentów.
5. Oferty złożone po terminie wskazanym w zapytaniu ofertowym nie podlegają ocenie.
6. Oferta będzie zawierała rażąco niską cenę a Zamawiający nie uzna wyjaśnień
Wykonawcy.
7. Wykonawca jest powiązany kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym, w
szczególności:
a) Uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej
b) Posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji w kapitale innego podmiotu
c) Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego, kontrolnego luz zarządzającego,
prokurenta, pełnomocnika
d) Pozostawaniu w zawiązku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa
w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia
lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli
z wyjątkiem dotyczącym nie otrzymania żadnej ważnej oferty.

VII. Zmiany w umowie
1. Istnieje możliwość udzielenia wyłonionemu Wykonawcy zamówienia uzupełniającego,
w wysokości nieprzekraczającej 50% wartości zamówienia podstawowego określonej
w umowie, o ile to zamówienie polega na powtórzeniu tego samego rodzaju czynności.
2. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie
leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o
powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie
wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.
3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić pod rygorem nieważności na piśmie i zawierać
uzasadnienie.
4. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian w umowie po jej zawarciu,
pod warunkiem podpisania aneksu zaakceptowanego przez obie strony.
Zmiany te nie mogą wykraczać poza określenie przedmiotu zamówienia zawartego w
zapytaniu ofertowym.
5. W szczególności Zamawiający, dopuszcza:
1) aktualizacji danych Wykonawcy i Zamawiającego poprzez: zmianę nazwy firmy, zmianę
adresu siedziby czy lokalizacji Zamawiającego, gdzie będą świadczone usługi, zmianę
formy prawnej Wykonawcy itp.,
2) zmiany terminów realizacji przedmiotu zamówienia z przyczyn niezależnych
od Wykonawcy lub Zamawiającego, w szczególności w przypadku okoliczności
wystąpienia siły wyższej lub z powodu działania osób trzecich, które to przyczyny każda
ze stron musi udokumentować,
3) zmiany terminów realizacji przedmiotu zamówienia z powodu uzasadnionych zmian
w zakresie sposobu wykonywania przedmiotu zamówienia proponowanych przez
Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli te zmiany są korzystne dla Zamawiającego,
4) zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku ustawowej zmiany stawki
podatku VAT na usługi pocztowe w trakcie obowiązywania niniejszej umowy,
5) zmniejszenia zakresu usług wynikającego z bieżących potrzeb z jednoczesnym
zmniejszeniem wynagrodzenia.

VIII. Wybór oferty, podpisanie umowy:
1. Zamawiający przedłoży wybranemu Wykonawcy projekt Umowy w terminie 7 dni
od poinformowania go o wyborze oferty. Zawarcie Umowy powinno nastąpić w okresie
związania ofertą.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do nierozstrzygnięcia zapytania ofertowego
lub odstąpienia od zawarcia umowy bez podania przyczyny.
3. Zamawiający nie zwraca kosztów przygotowania i złożenia oferty.
BURMISTRZ
/-/ mgr Zbigniew Włodkowski

