Znak postępowania: GK.271.50.2022.MS
Szydłowiec, dnia 28.06.2022 r.

ZAMAWIAJĄCY:
Gmina Szydłowiec
Pl. Rynek Wielki 1
26-500 Szydłowiec
Dane do faktury/rachunku:
Gmina Szydłowiec
Pl. Rynek Wielki 1
26-500 Szydłowiec
NIP: 7991913158
ZAPYTANIE OFERTOWE

……………………………………..
Dokładna nazwa i adres wykonawcy

Zapytanie ofertowe na zamówienie publiczne o wartości nie przekraczającej 130 000 złotych
(netto) i nazwie : „Modernizacja placu zabaw przy PSP Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi
przy ul. Wschodniej 19 w Szydłowcu”.
I

Nazwa i adres Zamawiającego:
Gmina Szydłowiec, Pl. Rynek Wielki 1, 26-500 Szydłowiec, NIP: 7991913158

II

Przedmiot zamówienia.

1

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu nawierzchni bezpiecznej placu zabaw o łącznej
powierzchni 341m2, wykonanie remontu i dostosowanie do aktualnych norm zamontowanego
zestawu zabawowego Smyk M, łącznie z wymianą płyt ze sklejki na płyty z HDPE. Demontaż
starego słupa po urządzeniu linarnym i zamontowaniu w tym miejscu nowej karuzeli tarczowej
wyposażonej w siedziska, oparcie i kierownicę dla dzieci, przy Publicznej Szkole Podstawowej
z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana III Sobieskiego w Szydłowcu, ul. Wschodnia 19,
26-500 Szydłowiec.

2

Wymagania Zamawiającego:
- demontaż i utylizacja istniejących płyt gumowych,

- wyrównanie i odbudowa istniejącej podbudowy placu zabaw,
- wykonanie nowej nawierzchni bezpiecznej wylewanej, w kolorze czerwonym RAL 3016
341m2 całość o grubości minimum 50mm i wysokości swobodnego upadku 1,5m (nawierzchnia
składa się z warstwy wierzchniej – granulat EPDM i warstwy dolnej granulat SBR),
- wymiana płyt ze sklejki wodoodpornej na płyty z HDPE na 2 wieżach istniejącego zestawu
zabawowego SMYK M,
- wymiana dolnych płyt ze sklejki wodoodpornej na płyty z HDPE przy 2 wieżach istniejącego
zestawu zabawowego SMYK M,
- demontaż, dostosowanie do aktualnie obowiązującej normy, ponowny montaż przewężenia przy
ześlizgu zestawu zabawowego SMYK M, wraz z wymianą sklejki na płyty z HDPE
- demontaż schodów wejściowych, dostosowanie ich do aktualnie obowiązującej normy, wykonanie
i montaż wypełnień schodów z płyty HDPE i stopni wejściowych schodów w zestawie zabawowym
SMYK M, ponowny montaż schodów,
- demontaż i dostosowanie do aktualnie obowiązującej normy mostu z barierami – jeden poziom,
w zestawie zabawowym SMYK M, ponowny montaż
- demontaż i dostosowanie mostu z barierami – różnica poziomów, w zestawie zabawowym
SMYK M, ponowny montaż,
- demontaż, dostosowanie trapu wejściowego – w zestawie zabawowym SMYK M, dostosowanie
do aktualnie obowiązującej normy, ponowny montaż,
- demontaż istniejącego słupa po urządzeniu linarnym,
- montaż w miejscu po istniejącym słupie linarnym,

nowej karuzeli tarczowej, z siedziskami

oparciem i kierownicą nierdzewną dla dzieci. Wymagania odnośnie karuzeli: karuzela tarczowa,
średnicy około 1,5m, tarcza (podłoga karuzeli wykonana z blachy ryflowanej aluminiowej grubości
3m ryflowanej), wyposażona w dwa siedziska z płyty HDPE, wraz z oparciami dla minimum
6 dzieci, wyposażona

w słup z kierownicą ze stali nierdzewnej umożliwiająca obracanie się

bawiącym na niej dzieciom, konstrukcja metalowa, zabezpieczona przez ocynkowanie ogniowe lub
zabezpieczenie antykorozyjne i malowana proszkowo, łożyskowana.
- gwarancja na wykonane prace, wykonaną nawierzchnię i zamontowaną nową karuzelę minimum
– 36 miesięcy,
- Wykonawca załączy wzory kart gwarancyjnych zaproponowanej nawierzchni bezpiecznej
wylewanej i karuzeli,
- Wykonawca załączy Certyfikaty, instrukcje użytkowania i konserwacji, atesty higieniczne,
nawierzchni i karuzeli,
- Wykonawca przedstawi pełną specyfikację techniczną oferowanej nawierzchni, wraz z technologią
jej wykonania i informacją o dopuszczeniu materiału do użytku,
- Wykonawca przedstawi pełną specyfikację techniczną oferowanej karuzeli,
- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

3

Do porozumiewania się z oferentami w sprawie przedmiotu zamówienia upoważniony jest :
Kierownik RGK Mariusz Sokołowski (w dni robocze w godz. 7 00 - 1500 ) nr tel. 48 6178656;
email: mariusz.sokolowski@szydlowiec.pl.

4

Kod CPV:
Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw - 45112723-9 , Naprawa terenów rekreacyjnych
-

45236290-9 ,

Wyrównywanie nawierzchni placów zabaw dla dzieci – 45236210-5,

Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych – 45112720-8, Karuzele,
huśtawki, wyposażenie strzelnic i parków zabaw 37535000-7.
Płatność za realizację przedmiotu zamówienia zostanie dokonana na podstawie Faktury VAT
w terminie 21 dni od daty wystawienia faktury.

III

Termin wykonania zamówienia.
30.09.2022 r.

IV

Warunki udziału w postępowaniu (wymagania Zamawiającego):
IV.1

Wykonawca wraz z ofertą musi dostarczyć:

a) Wykonawca wskaże wykonane realizacje, (np. doświadczenie związane

z przedmiotem tego zamówienia, wykaz prac Wykonawcy, załączy poświadczenia,
list referencyjny, referencje, potwierdzenie dobrego wykonania umowy).
IV.2
V

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty i ich wagi procentowe:
Cena 100 %.

VI

Tryb postępowania.

Postępowanie prowadzone jest w nawiązaniu do art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019r.
– Prawo zamówień publicznych (tj. DZ.U. z 2021, poz. 1129 z późn.zm), tj. bez stosowania przepisów
ustawy dla zamówień o wartości poniżej 130 000 złotych (netto).

VII Opis sposobu obliczenia ceny oferty.
Cena oferty powinna być obliczona w złotych polskich z uwzględnieniem ewentualnych upustów,
jakie oferent oferuje i należy ją określić w wysokości netto i brutto (z podatkiem od towarów i usług
VAT). Kwota ta musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zadania niezbędne
do wykonania przedmiotu zamówienia. Tak wyliczoną cenę netto oraz cenę brutto (z podatkiem VAT)
należy wykazać w „Formularzu oferty”, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego ZAPYTANIA
OFERTOWEGO.

VIII Opis sposobu złożenia oferty.
Oferent powinien złożyć ofertę w formie pisemnej, oferta powinna zawierać dokładną kalkulację kosztów.
Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zaliczki na poczet wykonania zamówienia.
Formularz ofertowy powinien zawierać:

IX

VIII.1

opatrzenie pieczątką firmową, data sporządzenia oferty;

VIII.2

adres lub siedziba oferenta, nr tel., NIP;

VIII.3

podpis czytelny Wykonawcy.

Miejsce oraz termin składania ofert:
Dla ofert pisemnych (osobiście lub przesyłka listowa)
Oferty należy składać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Szydłowcu, Rynek Wielki 1, 26-500
Szydłowiec w terminie do dnia 12.08.2022 r. do godz. 12:00.
Dla ofert przesyłanych za pomocą komunikacji elektronicznej / adresu email
Oferty należy przesłać na adres email: mariusz.sokolowski@szydlowiec.pl., w terminie do dnia
12.08.2022r. do godz. 12:00.

X

INFORMACJE DODATKOWE:
I.1

W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień
dotyczących treści złożonych ofert i wezwać Wykonawcę do złożenia stosownych wyjaśnień
z jednoczesnym wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Wyjaśnienia treści oferty nie mogą
prowadzić do jej zmiany. Pracownik prowadzący postępowanie poprawia w ofercie:
a

oczywiste omyłki pisarskie;

b

oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych
dokonanych poprawek;

c

inne omyłki polegające na niezgodności oferty z zapytaniem ofertowym,
niepowodujące istotnych zmian w treści oferty. O dokonanej poprawie w ofercie
zamawiający niezwłocznie informuje Wykonawcę.

I.2

Zamawiający odrzuca ofertę jeżeli:
a

zawiera braki uniemożliwiające dokonanie oceny jej treści. Dotyczy to
w szczególności ceny lub innych warunków określonych w zapytaniu ofertowym
jako kryterium oceny ofert;

b

jej treść nie odpowiada warunkom zamówienia, w szczególności ze względu na jej
niezgodność z opisem przedmiotu zamówienia;

c

jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;

d

Wykonawca w terminie wskazanym w wezwaniu nie złożył stosownych wyjaśnień
dotyczących treści przekazanych ofert;

e

wpłynęła po terminie składania ofert.

f
I.3

Zamawiający może unieważnić postępowanie bez podania przyczyny.

Na zapytania Wykonawców w zakresie zapytania ofertowego Zamawiającego udziela
wyjaśnień, chyba że zapytanie wpłynie do zamawiającego w ostatnim dniu przewidzianym
na składanie ofert.

I.4

Jeżeli wybrany Wykonawca uchyla się od zawarcia umowy, najkorzystniejsza oferta może
zostać wybrana spośród ofert pozostałych, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.

I.5

Zamawiający unieważnia postępowanie, jeżeli:
a

nie wpłynie żadna oferta lub żadna z ofert nie spełni warunków postępowania;

b

cena najkorzystniejszej oferty przekroczy kwotę, jaką zamawiający może
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

X

c

wystąpi zmiana okoliczności powodująca, że realizacja zamówienia jest niecelowa;

d

zapytanie obarczone będzie wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy.

KLAUZULA INFORMACYJNA z art. 13 RODO
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”,
informuję, że:
1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Szydłowiec, 26-500 Szydłowiec, Pl.
Rynek Wielki 1;
2. inspektor ochrony danych osobowych u administratora -adres e-mail: iod@szydlowiec.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. C RODO w celu
związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;
4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty uprawnione na podstawie
przepisów prawa lub umowy powierzenia danych osobowych,
5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu osiągnięcia celu, w jakim je pozyskano, a po
tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego
prawa;
6. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest obowiązkowe. W przypadku niepodania danych
nie będzie możliwy udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość
nie przekracza kwoty 130 000 zł netto;
7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8. posiada Pani/Pan:
8.a. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
8.b. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;

8.c. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;
8.d. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9. nie przysługuje Pani/Panu:
9.a. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
9.b. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
9.c .na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż
podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO
*Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku
postępowania udzielenie zamówienia publicznego.
** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu
do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu
ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu
publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.
XI

Załączniki:
Załącznik nr 1 – Formularz oferty.
Załącznik nr 2 – Wzór Umowy.

Zatwierdził:
Burmistrz Szydłowca
/-/
Artur Ludew

Wydział prowadzący postępowanie: Wydział Gospodarki Komunalnej i Zarządu Dróg
Imię i nazwisko pracownika prowadzącego postępowanie : Mariusz Sokołowski
Nr telefonu: 48 6178656 i e-mail do kontaktu mariusz.sokolowski@szydlowiec.pl
Sporządził: Mariusz Sokołowski

