
 

MIAS                                                      2020  

Zaręby Kościelne,16.07.2020 r. 

RGK.271.0.4.2020 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

„Budowa placu zabaw w Sołectwie Świerże-Panki”  ,   „Budowa placu zabaw w Sołectwie 

Rawy-Gaczkowo”, „Budowa placu zabaw w Sołectwie Pułazie”, „Budowa placu zabaw w 

Sołectwie Stara Złotoria, Niemiry, Kańkowo-Piecki”, „Budowa placu zabaw w Sołectwie 

Uścianek Wielki” 

 

prowadzone w trybie otwartego zapytania ofertowego zgodnie z ZARZĄDZENIEM NR 200/14 

WOJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE z dnia 18 listopada 2014 roku  w sprawie wprowadze- 

nia regulaminu udzielenia zamówień publicznych o wartości do 30 000 EURO. 

I.  Nazwa (firma) i adres zamawiającego: 

Gmina Zaręby Kościelne 

ul. Kowalska 14 

07-323 Zaręby Kościelne 

Tel. 86 2706004, Faks: 86 2706200 

Adres strony internetowej:           www.zareby-kosc.pl 

Adres poczty elektronicznej:        ugzar@ornet.pl 

II. Opis przedmiotu zamówienia 

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania polegającego na dostawie i montażu 

urządzeń na place zabaw, usytuowane na działce o nr ewid. 85/1 w Świerżach-Pankach, na 

działce o nr ewid. 115 i 116 w Rawach-Gaczkowo, na działce o nr ewid. 43/2 w Pulaziu, na 

działce o nr ewid. 93/2 w Starej Złotorii i na działce o nr ewid. 683 i 684 w Uścianku 

Wielkim. 

Zamawiane urządzenia to: 

o Karuzela tarczowa – szt. 4 - opis urządzenia znajduje się w załączniku nr 5 do 

zapytania. 

o Huśtawka – szt. 5 - opis urządzenia znajduje się w załączniku nr 5  

o Zestaw wieżowy - 4 szt. - opis urządzenia znajduje się w załączniku nr 5 do 

zapytania. 

o Sprężynowce – 4 szt. 

o Ważka podwójna – 2 szt. 

o Stolik do gry „chińczyk” – 1 szt. 

o Ławki – 6 szt. 

2. Wygląd urządzeń przedstawiono w załączniku nr 5 do zapytania. Dla ułatwienia posłużono 

się kartami konkretnego producenta, nie oznacza to jednak, że możliwe jest  zastosowanie  

urządzeń tylko tego producenta. Zamawiający dopuszcza urządzenia innych producentów, 

pod warunkiem zachowania parametrów określonych w zapytaniu ofertowym. Podane 

wymiary należy traktować jako minimalne.  Możliwe jest  również zastosowanie innej 

kolorystyki urządzeń ( za zgodą zamawiającego). 

3. Wszystkie urządzenia rekreacyjno - zabawowe muszą posiadać certyfikaty zgodności z 

normami serii PN EN 1176 – wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie wydane przez 

akredytowaną jednostkę certyfikującą. Certyfikaty muszą dotyczyć poszczególnych 

urządzeń rekreacyjno- zabawowych, nie mogą dotyczyć systemu urządzeń. 

http://www.zareby-kosc.pl/
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4. Wykonawca wraz z ofertą jest zobowiązany złożyć karty katalogowe przedstawiające 

rysunki i zdjęcia oferowanych urządzeń, w których powinny znajdować się wymiary 

urządzeń i wymiary stref bezpieczeństwa. Dopuszcza się rozbieżność wymiarów urządzeń i 

stref bezpieczeństwa w tolerancji +/- 2%. Zamawiający nie dopuszcza zastosowania innego 

rodzaju materiałów na urządzenia rekreacyjno - zabawowe niż wskazano w opisie 

przedmiotu zamówienia. 

5. Urządzenia muszą odznaczać się wysoką odpornością na oddziaływaniem czynników 

atmosferycznych oraz uszkodzenia w wyniku aktów wandalizmu. Elementy łączące 

wzajemnie poszczególne elementy urządzeń rekreacyjno- zabawowych oraz łańcuchy 

huśtawek muszą być wykonane ze stali nierdzewnej, wystające końcówki elementów 

złącznych zabezpieczone plastikowymi zaślepkami. Urządzenia kotwione w podłożu przy 

pomocy fundamentu betonowego. 

6. Wykonawca zobowiązany jest do dostawy przedmiotu zamówienia na własny koszt z 

zapewnieniem właściwego transportu gwarantującego bezusterkową dostawę . 

7. Niniejsza inwestycja współfinansowana jest ze środków z budżetu Województwa 

Mazowieckiego  w ramach „ Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw 

MAZOWSZE 2019” 

8.  Kody Wspólnego Słownika Zamówień:  37535200-9 – wyposażenie placów zabaw 

III. Wymagania dotyczące gwarancji: 

Długość okresu gwarancji stanowi jedno z kryterium oceny ofert. Wykonawca zobowiązany jest do 

udzielenia min. 36 miesięcy, licząc od dnia podpisania bezusterkowego protokołu odbioru 

końcowego. 

Zamawiającemu przysługują pełne uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne wynikające z 

przepisów kodeksu cywilnego, niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji. 

Udzielając gwarancji Wykonawca zapewnia bezpłatne czynności przeglądów gwarancyjnych w 

okresie udzielonej gwarancji na cały przedmiot zamówienia, więc powinien ten koszt uwzględnić 

w wynagrodzeniu. Przeglądy będą odbywały się minimum raz w roku, chyba że gwarancja 

producenta danego urządzenia wymaga częstszych przeglądów gwarancyjnych. 

IV. Wymagany termin płatności faktury – 30 dni od dnia wystawienia.  

V. Termin realizacji zamówienia: 

1) Termin rozpoczęcia – w ciągu 5 dni od dnia protokolarnego przekazania placu budowy. 

2) Termin zakończenia – do 23.09.2020 r. 

VI. Warunki udziału w postępowaniu 

III. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące: 
 
1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to 
z odrębnych przepisów; 
Zamawiający nie określa szczegółowych wymagań co do potwierdzania spełniania tego  warunku. 
Ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana na podstawie złożonego oświadczenia.  
 
2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej; 
Zamawiający nie określa szczegółowych wymagań co do potwierdzania spełniania tego  warunku. 
Ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana na podstawie złożonego oświadczenia.  
 
3) zdolności techniczne lub zawodowe 
Zamawiający nie określa szczegółowych wymagań co do potwierdzania spełniania tego  warunku. 
Ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana na podstawie złożonego oświadczenia.  

 



 

VII. Warunki wykluczenia z postępowania 

Zamówienie nie może zostać udzielone podmiotowi powiązanemu osobowo lub kapitałowo z 

zamawiającym. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe 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. 

 

 

VIII. Wyjaśnienie treści zapytania ofertowego 

 

1)   Wykonawca może zwrócić się pisemnie do zamawiającego o wyjaśnienie treści niniejszego 

zapytania ofertowego. Zamawiający udzieli wyjaśnień nie później niż na 2 dni przed upływem 

terminu składania ofert, z zastrzeżeniem pkt.2). 

2)   Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego wpłynie do zamawiającego później 

niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego  terminu składania ofert lub dotyczy 

udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień lub pozostawić wniosek bez 

rozpoznania. 

3)   Ewentualna zmiana terminu składania ofert nie powoduje przesunięcia terminu, po upłynięciu, 

którego zamawiający może pozostawić wniosek o wyjaśnienie treści zapytania bez rozpoznania. 

4)   Treść zapytań oraz udzielone wyjaśnienia zostaną jednocześnie przekazane wszystkim 

wykonawcom, którzy złożyli zapytania, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieszczone na 

stronie internetowej: www.zareby.-kosc.pl w zakładce „Zamówienia publiczne” . 

5)   Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na 

kierowane do zamawiającego zapytania w sprawach wymagających zachowania pisemności 

postępowania. 

6)  Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania wszystkich wykonawców. 

IX. Opis sposobu przygotowania oferty 

1. Ofertę należy przygotować zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego 

zapytania 

2. Wraz z ofertą należy złożyć następujące dokumenty: 

a) Kosztorys ofertowy, stanowiących załącznik nr 2 do niniejszego zapytania, 

b) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 

3 do niniejszego zapytania, 

c) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – zgodnie ze wzorem 

stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszego zapytania. 

3. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej wraz z wymaganymi podpisami Wykonawcy lub osoby 

upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy. 

4. Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie / opakowaniu w sposób 

gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu 

otwarcia ofert. 

5. Koperta / opakowanie zawierające ofertę winno być zaadresowane do zamawiającego na adres 

podany w punkcie I niniejszego zapytania i opatrzone nazwą, dokładnym adresem wykonawcy 

oraz oznaczone w sposób następujący: 

„Oferta na  „Budowę placu zabaw w Sołectwie Świerże-Panki”  ,   „Budowę placu zabaw w 

Sołectwie Rawy-Gaczkowo”, „Budowę placu zabaw w Sołectwie Pułazie”, „Budowę placu 

zabaw w Sołectwie Stara Złotoria, Niemiry, Kańkowo-Piecki”, „Budowę placu zabaw w 

Sołectwie Uścianek Wielki” 

 

nie otwierać przed 2020.07.31 , godz. 11:10" 

6. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nienależytego 

oznakowania koperty / opakowania lub braku którejkolwiek z wymaganych informacji. 



 

X. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert 

1. Oferty należy składać do dnia: 2020.07.31 do godz. 11:00 w siedzibie zamawiającego: 

Urząd Gminy Zaręby Kościelne, ul. Kowalska 14, 07-323 Zaręby Kościelne , sekretariat (pokój nr 

8). 

2. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. 

Zmiana, jak i wycofanie oferty, wymagają zachowania formy pisemnej. 

3. Oferty zostaną otwarte dnia: 2020.07.31 o godz. 11:10 w siedzibie zamawiającego: 

Urząd Gminy Zaręby Kościelne, ul. Kowalska 14, 07-323 Zaręby Kościelne, pokój nr 12. 

XI. Przesłanki odrzucenia oferty 

Oferta podlega odrzuceniu w przypadku, gdy: 

1) jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego lub 

2) została złożona przez Wykonawcę: 

-  niespełniającego warunków udziału w postępowaniu, określonych w zapytaniu ofertowym lub 

-  powiązanego osobowo lub kapitałowo z 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, 

3) została złożona po terminie składania ofert. 

XII. Informacja o możliwości składania ofert częściowych 

Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. 

XIII. Kryteria oceny ofert i opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego 

kryterium oceny ofert: 

1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi 

kryteriami oraz w następujący sposób będzie oceniać oferty: 

2. Oferta może uzyskać maksymalnie 100 pkt. 

3. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta uzyska największą liczbę 

punktów. 

4. Cena oraz inne warunki przedstawione przez Wykonawcę nie podlegają negocjacjom na żadnym 

etapie postępowania. 

XIV. Informacja o zakończeniu postępowania 

Niezwłocznie po zakończeniu postępowania Zamawiający zamieści na stronie internetowej 

www.zareby-kosc.pl  w zakładce „zamówienia publiczne” informację o: 

1)      wyborze wykonawcy albo 

2)      odrzuceniu wszystkich złożonych ofert, albo 

3)      niezłożeniu żadnej oferty, albo 

L.p. Opis kryterium Waga kryterium Szczegółowy opis, wzór 

Nr 1 Cena 90 % 

Cn/Cof.b.x 90 = ilość punktów, gdzie: 

Cn – najniższa cena spośród ofert 

nieodrzuconych 

Cof.b. – cena oferty badanej nieodrzuconej 

Nr 2 Okres gwarancji 10 % 

10 pkt. – od 60 miesięcy i powyżej 

  7 pkt. – od 49 do 59 miesięcy 

  5 pkt. – od 37 do 48 miesięcy 

  0 pkt. – 36 miesięcy (gwarancja wymagana) 

  Razem 100% Maksymalna liczba punktów – 100 pkt 

http://www.zareby-kosc.pl/


4)      zakończeniu tego postępowania bez wyboru żadnej z ofert. 

Niezależnie od zamieszczenia informacji na stronie internetowej o wynikach postępowania 

Zamawiający poinformuje wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu. 

XV. Warunki zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania 

Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy  w stosunku 

do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w przypadku wystąpienia co 

najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej: 

1)    Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy, spowodowana: 

-       warunkami atmosferycznymi, uniemożliwiającymi prowadzenie robót budowlanych, 

przeprowadzania prób i sprawdzeń, dokonywania odbiorów; 

-       klęskami żywiołowymi; 

-       warunkami geologicznymi, terenowymi, archeologicznymi, wodnymi itp. w szczególności: 

odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, w szczególności istnienie 

podziemnych urządzeń, instalacji lub obiektów infrastrukturalnych; 

-       zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w 

szczególności: wstrzymanie realizacji umowy przez Zamawiającego, konieczność usunięcia 

błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub dokumentacji technicznej 

urządzeń; 

-       inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy, skutkujące 

niemożliwością prowadzenia działań w celu wykonania umowy; 

-       w przypadku wystąpienia konieczności wykonania robót zamiennych, robót dodatkowych, 

jeśli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które 

odpowiedzialność ponosi Wykonawca, pod warunkiem wyrażenia zgody przez Zamawiającego  

-       w przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych powyżej termin 

wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do zakończenia 

wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty. 

2)    Zmiany osobowe: 

-       zmiana osób, przy pomocy których realizowany jest przedmiot umowy na inne legitymujące 

się co najmniej równoważnymi uprawnieniami; 

3)    Pozostałe okoliczności powodujące możliwość zmiany umowy: 

-       siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z zapytaniem 

ofertowym; 

-       zmiana obowiązującej stawki VAT; 

-       zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy na 

skutek zmian zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu lub wytycznych 

dotyczących realizacji projektu; 

-       zmniejszenie zakresu świadczenia, jeżeli na skutek wystąpienia okoliczności niemożliwych 

do przewidzenia w chwili zawarcia umowy do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy 

wykonanie części prac objętych dotychczas tym zadaniem stało się zbędne. W takim przypadku 

wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiający 

zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia oraz udokumentowane koszty, które Wykonawca 

poniósł w związku z wynikającymi z umowy planowanymi świadczeniami; 

-       wydłużenie okresu gwarancji lub rękojmi, o dowolny okres; 

-       zmiany uzasadnione okolicznościami, o których mowa w art. 357
1
 Kc. 

XVI. Pozostałe informacje 

1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość: 

a)      do zmiany zapytania ofertowego przed upływem terminu składania ofert , 

b)      zakończenia postępowania bez wyboru żadnej z ofert, 

c)      odwołania postępowania do momentu złożenia ofert, 

d)      unieważnienia postępowania, jeśli: 

-       cena oferty najkorzystniejszej przekroczy kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia; 

-       wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, iż realizacja zamówienia nie leży w 

interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili wszczynania postępowania, 



-       postępowanie obarczone jest wadą powodującą, że zawarta umowa będzie sprzeczna  

z postanowieniami umowy o dofinansowanie projektu. 

W przypadkach, o których mowa powyżej, Wykonawcy nie przysługują w stosunku do 

Zamawiającego żadne roszczenia odszkodowawcze. 

1. Zamawiający poprawi w ofercie oczywiste omyłki pisarskie i rachunkowe, o czym 

niezwłocznie poinformuje Wykonawcę. 

2. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy nie złożyli wymaganych dokumentów lub 

oświadczeń bądź  złożone dokumenty i/lub oświadczenia zawierają braki, do ich 

uzupełnienia w wyznaczonym terminie. Czynność uzupełniania dokumentów i/lub 

oświadczeń jest czynnością jednokrotną. Uzupełnieniu nie podlega treść oferty rozumiana 

jako zakres zobowiązania Wykonawcy. 

3. Zamawiający może wezwać Wykonawcę w wyznaczonym przez siebie terminie do 

złożenia wyjaśnień dotyczących złożonych dokumentów i/lub oświadczeń.     

XVII. Klauzula informacyjna 

 W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), 

informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących 

Państwu prawach z tym związanych. 

Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Zaręby 

Kościelne jest Wójt Gminy Zaręby Kościelne ul. Kowalska 14, 07-323 Zaręby Kościelne.  

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować w 

sprawach przetwarzania Państwa danych osobowych poprzez adres  

e-mail: iod@zareby-kosc.pl  

Państwa dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami RODO, tzn. dane będą 

przetwarzane na podstawie przepisów prawa, a w szczególnych przypadkach - na podstawie 

Państwa zgody albo w związku z wykonywaniem umowy, której są Państwo stroną.  

Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji, gdy przesłankę 

przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa. W 

sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane 

dotyczą, podanie przez Państwa danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.  

W zakresie danych osobowych Państwa dotyczących, przysługują Państwu następujące prawa:  

 

• prawo dostępu do danych osobowych,  

• prawo sprostowania danych np. gdy są nieaktualnie lub nieprawdziwe,  

• prawo do usunięcia danych – prawo przysługuje w ramach przesłanek i na warunkach 

określonych w art. 17 RODO,  

• prawo ograniczenia przetwarzania – prawo przysługuje w ramach przesłanek i na warunkach 

określonych w art. 18 RODO,  

• prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania – prawo przysługuje w ramach przesłanek i na 

warunkach określonych w art. 21 RODO,  

• prawo do cofnięcia zgody – tylko jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) 

lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO,  

• prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych.  

 

Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności 

ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz rozporządzenia 

Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych 

rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów 

zakładowych.  

 

Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa 

lub umowy powierzenia przetwarzania danych. Administrator nie podejmuje zautomatyzowanych 

decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym profilowania. 

 

 



 

XVIII. Załączniki: 
Załącznik Nr 1     – formularz ofertowy 

Załącznik Nr 2     – oświadczenie dotyczące braku podstaw do wykluczenia 

Załącznik Nr 3     – oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, 
Załącznik Nr 4     – projekt umowy, 

Załącznik Nr 5     – opis urządzeń   

 

 

Opracowała:              Zatwierdził: 

Bogusława Małkińska 

  Wójt Gminy 

 

Zaręby Kościelne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


