
 

 

                                                                                                                 Opatów, 18.07.2019 r. 

 

 

 ZAPYTANIE OFERTOWE 

 

na „Zakup, transport i montaż urządzeń rekreacyjnych w ramach budowy dwóch 

otwartych stref aktywności w miejscowościach: Lipowa dz. nr 25/94 i Jałowęsy dz. nr 

404/3„ w ramach Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo – rekreacyjnej o charakterze 

wielopokoleniowym OSA 2019. Zadanie pn: „Budowa dwóch otwartych stref aktywności  

w Gminie Opatów”  

OKREŚLENIE TRYBU ZAMÓWIENIA: 

Tryb udzielania zamówienia publicznego – postępowanie poniżej 30 000 euro (art. 4 ust. 8 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 

z późn. zm.).  

Nazwa i adres Zamawiającego: Gmina Opatów, Plac Obrońców Pokoju 34, 27-500  Opatów 

 

1. Opis przedmiotu zamówienia: 

 

Otwarta strefa aktywności Lipowa: 

1) Przedmiotem zamówienia jest zakup, transport i montaż następujących elementów: 

a) urządzenia siłowni zewnętrznej  

- biegacz – 1 szt.,  

- orbitrek – 1 szt.,  

- rower – 1 szt.,  

- narciarz – 1 szt.,  

-wahadło odwodzące – 1 szt.,  

- motyl integracyjny – 1 szt.,  

b) urządzenia strefy relaksu wraz z wyposażeniem  
- stół do tenisa – 1 szt.,  

- stół do szachów, warcab i chińczyka – 1 szt.,  

- ławki – 4 szt.,  

- stojak na rowery – 1 szt.,  

- kosze na śmieci – 1 szt.,  

- tablica z regulaminem – 1 szt.  

- tablica informacyjna OSA – 1szt.  

2) Pozostałe roboty  
a) niwelacja terenu,  

b) nasadzenie krzewów – 7 szt.,  

c) uzupełnienie nawierzchni trawiastej.  

 

Otwarta strefa aktywności Jałowęsy: 

1) Przedmiotem zamówienia jest zakup, transport i montaż następujących elementów: 

a) urządzenia siłowni zewnętrznej  

- biegacz – 1 szt.,  



- orbitrek – 1 szt.,  

- rower – 1 szt.,  

- narciarz – 1 szt.,  

-wahadło odwodzące – 1 szt.,  

- motyl integracyjny – 1 szt.,  

b) urządzenia strefy relaksu wraz z wyposażeniem  
- stół do tenisa – 1 szt.,  

- stół do szachów, warcab i chińczyka – 1 szt.,  

- ławki – 4 szt.,  

- stojak na rowery – 1 szt.,  

- kosze na śmieci – 1 szt.,  

- tablica z regulaminem – 1 szt.  

- tablica informacyjna OSA – 1szt.  

2) Pozostałe roboty  
a) niwelacja terenu,  

b) nasadzenie krzewów – 7 szt.,  

c) uzupełnienie nawierzchni trawiastej.  

 

 

2. Termin realizacji zamówienia : 

1) do 05.09.2019 r.  

2) przedmiot zamówienia winien posiadać dołączone niezbędne instrukcje i materiały 

dotyczące użytkowania sporządzone w języku polskim 

 

3. Sposób, miejsce i termin złożenia oferty.  

1) Oferty należy złożyć do dnia 26.07.2019r. do godz. 12:00 w sekretariacie  

Urzędu Miasta i Gminy w Opatowie, Plac Obrońców Pokoju 34, 27-500 Opatów 

lub przesłać pocztą.   

2) Wykonawca może złożyć tylko jedna ofertę. 

3) Treść oferty musi odpowiadać treści  zawartej w zapytaniu ofertowym 

4) Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

Oferta winna posiadać dopisek „zapytanie ofertowe na zakup, transport  

i montaż urządzeń rekreacyjnych w ramach budowy dwóch otwartych stref 

aktywności w miejscowościach: Lipowa dz. nr 25/94 i Jałowęsy dz. nr 404/3„ 
Nie otwierać przed 26.07.2019 

5) W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od każdego oferenta  

dodatkowych informacji i wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty.  

 

4. Złożona oferta winna zawierać: 

            Wypełniony formularz ofertowy – załącznik nr 1 do zapytania ofertowego,  

 

5. Warunki płatności. 

            Termin płatności: 30 dni od daty otrzymania przez zamawiającego faktury VAT wraz    

             zatwierdzonym protokołem odbioru przedmiotu zamówienia. 

 

6. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami. 

            Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela: 

Grzegorz Mizera kierownik Referatu Inwestycji i Mienia Komunalnego Urzędu Miasta 

i Gminy w Opatowie tel. 015 8681 319, e-mail: gmizera@umopatow.pl 



      

       7. Kryterium wyboru oferty: najniższa cena 100% 

 

1) Oferowana cena powinna obejmować  wszystkie  koszty związane                              

z przedmiotem zamówienia  oraz warunkami  stawianymi przez Zamawiającego 

oraz musi uwzględniać wszystkie koszty pośrednie i bezpośrednie związane  z 

przedmiotem zamówienia. 

2) Wykonawca nie będzie miał prawa żądać podwyższenia wynagrodzenia, nawet, 

gdy w chwili zawierania umowy nie można było prawidłowo przewidzieć                

i ocenić  kosztów przedmiotu zamówienia. 

3) Cena oferty winna być liczona do dwóch miejsc po przecinku.  

4) Zamawiający oceniać będzie jedynie oferty spełniające wymagania określone                  

w niniejszym zapytaniu ofertowym. Oferty nie spełniające tych warunków 

zostaną odrzucone.  

 

        8. Dodatkowe informacje: 

 

1) Zamawiający zastrzega sobie prawo  do negocjacji z wybranym 

oferentem/oferentami w sytuacji gdy np. we wszystkich  złożonych ofertach 

proponowana cena brutto za dostawę  przewyższa  kwotę przeznaczoną  przez 

zamawiającego na realizację zadania.  

2) W  toku badania i oceny ofert Zamawiający  może żądać od Wykonawców 

uzupełnień (jeżeli nie naruszy to zasady konkurencyjności) i wyjaśnień 

dotyczących  treści złożonych ofert.  

3) Zamawiający zastrzega sobie  prawo  do sprawdzania  w toku  badania i oceny 

oferty wiarygodności przedstawionych przez Wykonawców dokumentów, 

oświadczeń, wykazów, danych i informacji. 

4) Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia  zapytania ofertowego  

bez podania  przyczyny. 

    

 

 

       9. Załączniki: 

            - zał. nr 1 -  formularz ofertowy 

            - zał. nr 2 – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

- zał. nr 3 – wzór umowy 

 

  

 

 

 

   

 

 

 

 

 


