PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014 2020
Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego
kierowanego przez społeczność
Łagów, 19.03.2018 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE
Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:
1. Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest budowa dwóch placów zabaw w miejscowości Łagów i Toporów oraz budowa
siłowni zewnętrznej w Łagówku
2. Tryb udzielenia zamówienia
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy z dnia 29
stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579).
Stosownie do zapisów art. 4 ust. 8 Pzp. ustawy nie stosuje się do zamówień i konkursów, których wartość nie
przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro.
3. Nazwa i adres Zamawiającego:
Gmina Łagów
ul. 1 Lutego 7
66-220 Łagów
tel. 68 3412186
fax. 68 3412262
e-mail: sekretariat@lagow.pl
NIP: 927-10-05-072
REGON: 9700770480
Dni i godziny otwarcia pon. 800-1600, wt.- pt 730-1500
4. Szczegółowy zakres prac obejmuje:
Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia opisany został w TOMIE III OPZ (wraz z załącznikami).
Zamawiający wymaga przekazania pełni praw autorskich majątkowych wraz z prawem dowolnego wykorzystania
wykonanego dzieła.
Warunki umowy zostały opisane w TOMIE II Umowa.
Zamówienie określone wg kodów CPV:
45000000-7
Roboty budowlane
43325000-7
Wyposażenie parków i placów zabaw
5. Warunki udziału w postępowaniu
a. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w
postępowaniu dotyczące jego doświadczenia, tj.:
Wykonawca w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał należycie co najmniej dwie roboty
budowlane, obejmujące swym zakresem m.in. budowę placu zabaw, lub terenowych obiektów sportowych (np.
siłownia na świeżym powietrzu itp.).
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Wykonawca na potwierdzenie faktu należytego wykonania robót zobowiązany jest przedłożyć stosowne
referencje wystawione przez Inwestora, lub inne dokumenty potwierdzające należyte wykonanie, w szczególności
informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone
Stosownie do zapisu art. ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane przez budowę należy rozumieć
wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu
budowlanego.
b.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w
postępowaniu dotyczące personelu, tj.:
Wykonawca
musi
dysponować
osobą
na
stanowisko
Kierownik
Budowy
posiadającą uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji w budownictwie wydane na podstawie
rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U.2014.1278) lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane,
które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów jest uprawniona do kierowania robotami
budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej.
c.
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie zgodnie
z formułą „spełnia”/„nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach
i dokumentach, o których mowa w pkt 6 SIWZ, złożonych przez Wykonawców.
6.
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Oświadczenia i dokumenty, jakie zobowiązani są dostarczyć wykonawcy do oferty.
Formularz Ofertowy (załącznik nr 1);
Tabelę Elementów Ceny Ryczałtowej (załącznik nr 1a);
Formularz Doświadczenie Wykonawcy (załącznik nr 2)
(wraz z dokumentami potwierdzającymi należyte wykonanie);
Formularz Kadra Wykonawcy (załącznik nr 3);
Pełnomocnictwa (w przypadku, gdy ofertę w imieniu Wykonawcy podpisywała będzie inna osoba, lub w
przypadku konsorcjum jego lider);
g) Oświadczenie (załącznik nr 4);
7. Termin realizacji
Termin realizacji do 10.05.2018r.
8. Oferta podlega odrzuceniu, jeżeli:
a) Jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego.
b) Została złożona przez podmiot niespełniający warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w
punkcie 5.
c) Została złożona po terminie składania ofert określonym w punkcie 12.
d) Została złożona przez podmiot powiązany osobowo lub kapitałowo z osobą, o której mowa w art. 43a
ust. 4* ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, jeżeli osoba ta nie będzie brała udziału w dalszym
postępowaniu w sprawie wyboru przez beneficjenta wykonawcy danego zadania ujętego w zestawieniu
rzeczowo-finansowym operacji.
* Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania między podmiotem
ubiegającym się
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o przyznanie pomocy lub pomocy technicznej lub beneficjentem, lub osobami upoważnionymi do zaciągania
zobowiązań w ich imieniu, lub osobami wykonującymi w ich imieniu czynności związane z przygotowaniem i
przeprowadzeniem postępowania
w sprawie wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające na: 1) uczestniczeniu jako wspólnik w spółce
cywilnej lub osobowej; 2) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji spółki kapitałowej; 3) pełnieniu
funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta lub pełnomocnika; 4) pozostawaniu w
związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego
stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub
w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli; 5) pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym
lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.
9. Kryterium wyboru oferty
Jedynym kryterium wyboru i oceny będzie najniższa cena.
Jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do
złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych, których wartość nie może być wyższa,
niż zaproponowana w ofercie.
Wykonawca, który zaproponował najniższą cenę otrzyma 100 Punktów, pozostali Wykonawcy zostaną ocenieni
proporcjonalnie do zaoferowanej ceny zgodnie z poniższym wzorem:
(Cena oferty badanej / Cena oferty najkorzystniejszej) * 100 = ilość punktów
10. Złożenie oferty
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego do 04.04.2018r. godz. 10:00
Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu oferty do
Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.
Wykonawca otrzyma pisemne potwierdzenie złożenia oferty z odnotowanym terminem jej złożenia (dzień,
godzina) oraz numerem, jakim oznakowana została oferta.
Jeżeli oferta zostanie złożona po terminie wskazanym w pkt 15.1 Zamawiający niezwłocznie zawiadomi
wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz zwróci ofertę.
Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w dniu 04.04.2018r. o godz. 10:15 w siedzibie Zamawiającego.
11. Załącznik
1.
Formularz Ofertowy;
2.
TECR;
3.
Formularz Doświadczenie Wykonawcy;
4.
Formularz Kadra Wykonawcy;
5.
Oświadczenie;

WÓJT GMINY ŁAGÓW
Czesław Kalbarczyk
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