Gmina Kożuchów
Kożuchów, dnia 18.02.2022 roku
FI.271.1.3.2022
Zapytanie ofertowe
na zadanie pn. „Rozbudowa siłowni terenowych w Gminie Kożuchów”.
1. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż elementów siłowni plenerowej. Zadanie obejmuje zakup i montaż
następujących elementów:
1) Na działce nr 2/27 (ul. Kościuszki – Kożuchów)
a. Wahadło + Twister
b. Narciarz podwójny
c. Podciąg górny
d. Poręcz + drabinka
e. Motyl podwójny
f. Prasa nożna podwójna
g. Twister potrójny
h. Zestaw Street Workout
i. Tablica informacyjna
j. Ławka metalowa z oparciem drewnianym – 2 sztuki
k. Kosz na śmieci
l. Ogrodzenie z sitki 72 mb
m. Furtka ogrodzeniowa
2) Na działce nr 6/10 Podbrzezie Dolne
a. Biegacz – 2 szt.
b. Wioślarz
c. Brzuszki (ławka do ćwiczeń)
d. Narciarz
e. Jeździec (Dżokej)
f. Prasa ręczna podwójna (wypychacz)
g. Motyl
h. Stepper
i. Orbitek LT
j. Podciąg górny podwójny (Wyciąg)
k. Rowerek
l. Wahadło podwójne
Zadanie obejmuje dostawę, montaż urządzeń w odpowiednich lokalizacjach oraz w przypadku lokalizacji
na działce 2/27 (ul. Kościuszki – Kożuchów) wykonanie nawierzchni piaskowej i montaż ogrodzenia.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania w skład którego
wchodzi:
1) Projekt budowlany dot. budowy siłowni plenerowej na działce nr 2/27, obręb 3 Kożuchów
(uwaga: zamówienie obejmuje ilość i typ urządzeń zgodnie z wykazem wskazanym w punkcie 1
podpunkt 1).
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2) Projekt budowlany zagospodarowania terenu rekreacyjno-sportowego na działce 6/10 obr. 0011
Podbrzezie Dolne tylko w zakresie zagospodarowania siłowni terenowej.
2. Termin realizacji:
Zamówienie należy wykonać do 31.08.2022 roku
3. Sposób przygotowania oferty:
Wykonawca zobowiązany jest wypełnić druk oferty - załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.
4. Opis sposobu obliczania ceny w składanej propozycji cenowej:
W cenę propozycji należy wliczyć:
a) wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia tj. dostawą i montażem wszystkich elementów.
b) obowiązujący podatek od towarów i usług VAT;
UWAGA: Cena podana w ofercie będzie ceną ryczałtową w rozumieniu art. 632 Kodeksu Cywilnego
5. Kryterium wyboru:
1) Zamawiający wybierze ofertę kierując się następującymi kryteriami wyboru:
lp.

Nawa kryterium

Waga

1.

Cena

80%

2.

Termin gwarancji

20%

Punkty uzyskane przez ofertę za poszczególne kryteria wyboru zostaną zsumowane. Wybrana zostanie oferta,
która otrzymała największą liczbę punktów.
Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam
bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z niższą ceną.
2) Przyznawanie ilości punktów poszczególnym ofertom będzie odbywać wg następujących zasad:
a) Cena
Ocenie podlega cena brutto oferty.
Liczba punktów, jaką można uzyskać w tym kryterium zostanie obliczona zgodnie ze wzorem:

KC =

CN
 80 pkt
C OB

gdzie:
KC - ilość punktów przyznanych Wykonawcy w ramach kryterium cena
CN - najniższa zaoferowana cena, spośród wszystkich ofert nie podlegających odrzuceniu
COB – cena zaoferowana w ofercie badanej

Maksymalna liczba punktów jaką może uzyskać Wykonawca w kryterium cena wynosi – 80 pkt.
b) Termin gwarancji
Ocenie podlega termin gwarancji udzielony przez wykonawcę na dostarczony i zamontowany przedmiot
zamówienia.
Minimalny termin gwarancji wymagany przez zamawiającego wynosi 24 miesięcy, a maksymalny to 60
miesięcy. Oferta wykonawcy, który zaoferuje krótszy termin gwarancji zostanie odrzucona.
Termin gwarancji na przedmiot zamówienia należy określić w miesiącach w liczbach całkowitych. W przypadku
określenia gwarancji w wartości ułamkowej, zamawiający zaokrągli wartość ułamkową w dół do najbliższej liczby
całkowitej.
W przypadku, gdy Wykonawca zaoferuje termin gwarancji dłuższy niż 60 miesięcy, zamawiający w celu
obliczenia punktów przyjmie okres 60 miesięcy.
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W przypadku nie wypełnienia przez wykonawcę w formularzu ofertowym pola określającego długość terminu
gwarancji na przedmiot zamówienia, będzie to równoznaczne z udzieleniem 24 miesięcznego terminu gwarancji.
Oferta z niewypełnionym polem, w którym należało podać długość terminu gwarancji, o których mowa w zdaniu
poprzednim będzie traktowana jako ważna nie podlegająca odrzuceniu i zostanie poddana ocenie pod
warunkiem, iż nie będzie innych powodów skutkujących odrzuceniem takiej oferty.
Liczba punktów, jaką można uzyskać w tym kryterium zostanie obliczona zgodnie ze wzorem:

KG =

G OB
 20pkt
GN

gdzie:
KG - ilość punktów przyznanych Wykonawcy w ramach kryterium termin gwarancji;
GOB- termin gwarancji zaoferowany w badanej ofercie
GN – najdłuższy termin gwarancji zaoferowany we wszystkich ofertach podlegających ocenie jednak nie dłuższy niż 60
miesiące.

Maksymalna liczba punktów jaką może uzyskać Wykonawca w kryterium Okres rękojmi i gwarancji wynosi –
20 pkt.
Punkty zostaną przyznane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

6. Złożenie oferty:
Ofertę należy złożyć pocztą elektroniczna na adres: zamowienia@kozuchow.pl do dnia 28.02.2022 roku
7. Podpisanie umowy:
Z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana umowa na warunkach zawartych w załączonym wzorze umowy
(załącznik nr 3 do zapytania ofertowego).
8. Do kontaktu z Wykonawcami upoważnioną osobą jest:
1) Piotr Maciąg e-mail: p.maciag@kozuchow.pl w sprawach merytorycznych.
2) Dorota Greń e-mail: zamowienia@kozuchow.pl w sprawach procedury.
Signed by /
Podpisano przez:
Paweł Piotr Jagasek
Gmina Kożuchów
Date / Data: 202202-18 09:31

……………………………………..
podpis Kierownika Zamawiającego

Załączniki:
1. Opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1 w skład, którego wchodzi:
1) Projekt budowlany dot. budowy siłowni plenerowej na działce nr 2/27, obręb 3 Kożuchów
2) Projekt budowlany zagospodarowania terenu rekreacyjno-sportowego na działce 6/10 obr. 0011 Podbrzezie Dolne w
zakresie zagospodarowania siłowni terenowej.
2. Formularz ofertowy – załącznik nr 2
3. Wzór umowy – załącznik nr 3

3

