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

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

 

Do złożenia oferty na wykonanie infrastruktury drewnianej w ramach operacji "Żwirowe 

Wzgórze" - miejsce malowane klimatem wsi. 

 

 

1. Zamawiający 

Stowarzyszenie „Nasz Zakrzów Turawski” 

ul. Główna 20 

46-046 Zakrzów Turawski 

 

2. Nazwa i opis przedmiotu zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie infrastruktury drewnianej na działce nr 12 a. m. 1 w 

Zakrzowie Turawskim wg projektu uzgodnionego z Zamawiającym. 

1 wiata wiata drewniana o wymiarach 

5x7m, wys. ok. 5,5 m, z dachem 

dwuspadowym kryta gontem, 

szczyty wykończone imitacją 
pruskiego muru 

sztuka 1 

2 domek wc domek drewniany o wym. 1,5x1,5 

m, wys. ok. 3m, przeznaczeniem 

na ekologiczną toaletę 

kompostująca, dach jednospadowy 
kryty gontem 

sztuka 1 

3 domek gospodarczy domek drewniany o wym. 2,5x2,5 

m, wys. ok. 3,5 m, z dachem 

dwuspadowym, szczyty 

wykończone imitacją pruskiego 

muru 

sztuka 1 

4 wieża widokowa drewniana wieża widokowa o 

wym. 3x3 m i wys. ok. 8,5 m ze 

schodami, kryta gontem z dachem 

dwuspadowym, szczyty 

wykończone imitacją pruskiego 

muru 

sztuka 1 

5 brama wejściowa drewniana brama wejściowa z 

daszkiem krytym gontem, szer. 

ok. 7 m, wys. ok. 3,5 m 

sztuka 1 

6 montaż elementów z poz. 1-5 montaż elementów z poz. 1-5 na 

działce nr 12 a. m. 1 w Zakrzowie 

Turawskim 

usługa 1 

 

Uwaga: Opisy przedmiotu zamówienia mają jedynie charakter pomocniczy dla określenia 

podstawowych parametrów i cech zastosowanych materiałów. Zamawiający dopuszcza zastosowanie 

rozwiązań równoważnych tj. o takich samych parametrach, cechach funkcjonalnych i jakości.  
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3. Termin wykonania zamówienia: do 31.05.2019 r. 

4. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych 

warunków. 

W postępowaniu mogą brać udział jedynie potencjalni wykonawcy, którzy:  

a. prowadzą działalność gospodarczą w zakresie objętym dostawą 

b. dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia, 

c. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej pozwalającej na realizację zamówienia, 

5. Opis sposobu przygotowywania oferty. 

 Wymagania podstawowe. 

o Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę i zaproponować tylko jedną cenę. 

o Oferta musi obejmować całość zamówienia. Zamawiający nie dopuszcza możliwości 

składania ofert częściowych i wariantowych. 

o Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy  

o Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

o We wszystkich przypadkach, gdzie jest mowa o pieczątkach, Zamawiający dopuszcza 

złożenie czytelnego zapisu o treści pieczęci zawierającego co najmniej oznaczenie nazwy 

firmy i siedziby. 

 Zawartość oferty. Kompletna oferta musi zawierać: 

o formularz oferty, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik do niniejszego 

zaproszenia, 

 Informacja na temat zakresu wykluczenia. 

o Zamówienie nie może zostać udzielone podmiotowi powiązanemu osobowo lub 
kapitałowo z zamawiającym. 

o Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między 

zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu 

zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności 

związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, a 

wykonawcą, polegające w szczególności na: 

o uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; 

o posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji; 

o pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 

pełnomocnika; 

o pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w 

linii prostej; 

o pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to 
budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności tych osób. 
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6. Kryteria oceny oferty 

Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie: 

L.P. Kryterium Waga 
Maksymalna możliwa ilość punktów za 

dane kryterium 

1 Łączna cena brutto (C) 80% 80 pkt 

2 Gwarancja (G) 20%  20 pkt 

 

7. Opis sposobu przyznawania punktacji 

KRYTERIUM: C - CENA – WAGA 80%  

W ramach kryterium Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie wyniku osiągniętej 
liczby punktów za kryterium „cena brutto” wyliczonych w oparciu o wzór:  

Cena oferty najtańszej 

C= ------------------------------------------------- x 80 = ilość punktów  

Cena ocenianej oferty 

Maksymalna ilość punktów do zdobycia w ramach kryterium: 80 pkt  

KRYTERIUM: G - GWARANCJA – WAGA 20 %  

W ramach kryterium Zamawiający dokona oceny ofert ze względu na długości okresu 
gwarancyjnego na przedmiot zamówienia: · 

 okres gwarancji do 12 mc-y – 0 pkt  

 okres gwarancji od 12 do 36 mc-y – 10 pkt  

 okres gwarancji powyżej 36 mc-y – 20 pkt  

Maksymalna ilość punktów do zdobycia w ramach kryterium: 20 pkt  

Punkty przyznane w kryterium ceny, kryterium gwarancji zostaną zsumowane. Maksymalna 

ilość punktów do zdobycia w ramach wszystkich kryteriów wynosi 100 pkt. Zamawiający 

udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta uzyskała największą sumaryczną liczbę 

punktów według wzoru:  

Ʃ = C + G 

gdzie:  

Ʃ - łączna suma przyznanych punktów  
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C - liczba punktów przyznana w kryterium „CENA”  

G - liczba punktów przyznana w kryterium „GWARANCJA”.  

W przypadku, gdy dwie lub więcej ofert uzyskają tę samą liczbę punktów, wyżej w rankingu 

będzie ten podmiot, który wskazał niższą cenę. 

8. Miejsce i termin składania ofert 

Miejsce składania ofert: 

Stowarzyszenie „Nasz Zakrzów Turawski” 

ul. Główna 52 

46-046 Zakrzów Turawski 

e-mail: bartekitus@op.pl 

Termin składania ofert: 15.04.2019 r. 

Forma składania oferty: 

Ofertę należy złożyć: listem, pocztą kurierską, drogą elektroniczną lub złożyć osobiście 

wystawcy zapytania ofertowego. Dowodem przekazania oferty może być pokwitowanie 

odbioru oferty.  

9. Oferty podlegające odrzuceniu 

Odrzuceniu podlegają oferty:  

o Których treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego. 

o Złożone przez oferenta, który nie spełnia warunków określonych w zapytaniu ofertowym. 

o Złożone prze oferenta, który jest powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. 

o Złożone po terminie składania ofert. 

10. Uwagi 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania 

uzasadnienia, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru którejkolwiek ze 

złożonych ofert. 

 


