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Warunki zamówienia

w postępowaniu o udzielenie zamówienia na zadanie inwestycyjne pod nazwą:

Budowa Otwartej Strefy Aktywności w mieście Sejny

Zamówienie realizowane w ramach projektu  pn. Budowa Otwartej Strefy Aktywności w mieście 
Sejny współfinansowane ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej

w ramach Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo–rekreacyjnej o charakterze 
wielopokoleniowym — Otwarte Strefy Aktywności (OSA) Edycja 2018

ZATWIERDZAM

Burmistrz Miasta Sejny
Arkadiusz Adam Nowalski

……………………………
(podpis Kierownika Zamawiającego)

Sejny, dnia  29 stycznia 2019 r.
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1. ZAMAWIAJĄCY
Miasto Sejny 
ul. Józefa Piłsudskiego 25, 16-500 Sejny
NIP 844-215-88-77
REGON 790671060
strona: http://www.um.sejny.pl   
e-mail: sejny@um.sejny.pl

Osobami uprawnionymi do kontaktu z oferentami są: 
1) Aneta Kimszal 
2) Jerzy Harasimowicz

— tel. 875162073.

Godziny pracy Urzędu: 7:00 – 15:00 w dniach roboczych.

Adres do korespondencji: Urząd Miasta Sejny, ul. Józefa Piłsudskiego 25, 16-500 Sejny.

Dokumentacja niniejszego zadania zostają zamieszczone na stronie internetowej 
www.um.sejny.pl.

2. TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I RODZAJ ZAMÓWIENIA
2.1. Tryb udzielenia zamówienia:
Postępowanie  jest  prowadzone  jako  tzw.  zapytanie  ofertowe, bez  stosowania  ustawy z  dnia 
29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017r. poz. 1579, ze zm.).

2.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
2.3.

3. FINANSOWANIE
Zamówienie jest współfinansowane ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach 
Programu  rozwoju  małej  infrastruktury  sportowo–rekreacyjnej  o  charakterze 
wielopokoleniowym — Otwarte Strefy Aktywności (OSA) Edycja 2018.

4. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1. Określenie przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest  budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej  na  terenie 
przy ul. Wojska Polskiego 64 w Sejnach, w następującym zakresie:

1)  siłownia  plenerowa  (zewnętrzna)  —  obejmująca  co  najmniej  6  urządzeń,  w  tym 
stepper, orbitrek, rowerek, drabinkę, twister, podest do ćwiczeń mięśni kręgosłupa, oraz tablicę 
informacyjną,

2) strefa relaksu — obejmująca co najmniej: 4 ławki z oparciem, 2 śmietniczki, 2 stoły do 
gry w szachy, stojak rowerowy oraz 4 krzewy lub drzewa,
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3)  plac  zabaw  —  obejmujący  co  najmniej:  zestaw  zabawowy  z  platformami  i 
pochylniami,  urządzenie  sprawnościowe  do  wspinania  i  zjeżdżania,  ściankę  wspinaczkową, 
huśtawkę  równoważną  (ważkę),  huśtawkę  wahadłową,  ogrodzenie  z  furtkami,  oraz  tablicę 
informacyjną, 

przy  czym  w  obrębie  placu  zabaw  i  siłowni  należy  wykonać  tzw.  nawierzchnię 
bezpieczną z piasku.

Znaczenia nazw urządzeń użyte powyżej są zdefiniowane pod względem funkcjonalnym 
w dokumentacji projektowej, o której mowa w p. 4.3. 

4.2. Informacja na temat ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

4.3. Opis przedmiotu zamówienia
Opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa stanowiąca integralną część 
niniejszego zapytania ofertowego (załączniki), w skład której wchodzą:

 projekt techniczny 
 specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (SST)

 przedmiar robót.

Przedmiar robót, o którym mowa powyżej ma charakter pomocniczy. Wykonawca zobowiązany 
jest do sprawdzenia ilości robót i zgodności z dokumentacją projektową i powinien dostosować 
te ilości robót do rzeczywistych wielkości według własnych ustaleń na podstawie projektów, 
SST i  oględzin  w  terenie.  Wykonanie  większej  ilości  robót  niż  wynikająca  z  dokumentacji 
projektowej  w  jakiejkolwiek  pozycji  przedmiarowej  nie  może  stanowić  podstawy  żądania 
dodatkowego wynagrodzenia. Ewentualny brak w przedmiarze robót nie zwalnia wykonawcy od 
obowiązku ich wykonania na podstawie projektu, w cenie umownej. 

W cenie oferty należy uwzględnić dostawę wszelkich niezbędnych materiałów oraz urządzeń. 

Wbudowane materiały i  urządzenia muszą nadawać się  do stosowania zgodnie z przepisami 
prawa — posiadać właściwe certyfikaty oraz oznakowania.

Zamawiający  nie  preferuje  żadnych  wykonawców,  dostawców,  wytwórców,  marek  czy 
znaków  towarowych.  Występujące  w  dokumentacji  projektowej  urządzenia,  znaki 
towarowe  czy  charakterystyczne  parametry  należy  traktować  jako  przykładowe,  bez 
obowiązku dostarczenia wskazanego w taki sposób wyrobu. W każdym przypadku można 
zastosować rozwiązania równoważne,  przy czym należy zachować równorzędną funkcję 
urządzeń, ilość stanowisk nie mniejszą niż w dokumentacji projektowej dostarczonej przez 
Zamawiającego  oraz  ich  wielkość  (powierzchnię,  długość)  nie  mniejszą  niż  90%  w 
sugerowana w tej dokumentacji.

Po wybudowaniu obiekt musi być dostępny dla osób niepełnosprawnych.

Zamawiający przewiduje nadzór inwestorski nad robotami pełniony przez inspektora nadzoru.
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5. Kody Wspólnego Słownika Zamówień
Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
37535200-9 – wyposażenie placów zabaw
37535100-8 – huśtawki
37535240-1 – zjeżdżalnie do placów zabaw
37440000-3 – ławki
34928480-6 – pojemniki i kosze na odpady i śmieci
45112000-5 – roboty w zakresie usuwania gleby
45233200-1 – roboty w zakresie różnych nawierzchni

6. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin wykonania zamówienia: do 15 czerwca 2019r.

7. GWARANCJA I RĘKOJMIA.
Wykonawca będzie obowiązany udzielić Zamawiającemu gwarancji na
— wykonane roboty budowlane, oraz 
— zamontowane urządzenia i elementy oraz podstawowe materiały
na okres nie krótszy niż 24 miesiące.

Warunki rękojmi na roboty budowlane wykonane przez Wykonawcę przyjmuje się na ogólnych 
zasadach wynikających z Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2018r. poz. 1025).

8.  WALUTA  W  JAKIEJ  BĘDĄ  PROWADZONE  ROZLICZENIA  ZWIĄZANE  Z 
REALIZACJĄ NINIEJSZEGO ZAPYTANIA OFERTOWEGO
8.1. Ceny oferty zostaną podane przez wykonawcę w złotych (PLN).
Zamawiający nie dopuszcza możliwości rozliczenia w walucie obcej.

9. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

9.1. Oferta musi być sporządzona w formie pisemnej, przy czym dopuszcza się przysłanie treści 
oferty  pocztą  elektroniczną  w  terminie  określonym  w  punkcie  10,  a  następnie  niezwłoczne 
dostarczenie prawidłowej wersji pisemnej. 

9.2. Ofertę należy napisać pismem czytelnym w języku polskim.

9.3. Ofertę należy sporządzić zgodnie z wymaganiami umieszczonymi w zapytaniu oraz dołączyć 
wszystkie wymagane dokumenty i oświadczenia.

9.4. Zaleca się sporządzić ofertę na gotowym formularzu stanowiącym załącznik do zapytania 
ofertowego lub według własnego wzoru zawierającego równorzędną treść.

9.5. W przypadku  wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie  zamówienia  należy 
złożyć wraz z ofertą pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu.

9.6. W przypadku oferowania urządzeń o kształtach innych niż uwidocznionych w dokumentacji 
Zamawiającego pożądane jest załączyć do oferty odpowiednie materiały informacyjne (rysunki, 
zdjęcia, karty techniczne itp.).  W przypadku braku,  Zamawiający zastrzega możliwość żądania 
takich informacji przed podpisaniem umowy.

9.7. Zaleca  się  załączyć  do  oferty  kosztorys  ofertowy,  przy  czym  wystarczy  kosztorys 
uproszczony, zawierający ilość poszczególnych robót oraz ich cenę jednostkową. Kosztorys może 
być pomocny w szczególności w przypadku konieczności rozliczenia części robót.
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9.8. Ofertę należy złożyć w trwale zamkniętej kopercie.

9.9. Oferta powinna:
— być podpisana przez osobę właściwą do tego celu (obowiązkowo)
— posiadać datę sporządzenia,
— zwierać nazwę i adres wykonawcy (wystarcza czytelna pieczątka)
— być opatrzona adnotacją (zalecane): „Oferta na budowę otwartej strefy aktywności”

9.10. Każdy wykonawca może złożyć w niniejszym postępowaniu tylko jedną ofertę.

10. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

10.1. Oferty należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego tj.

do Urzędu Miasta Sejny, ul. Józefa Piłsudskiego 25. 16-500 Sejny.

W postępowaniu  wezmą  udział  tylko  te  oferty,  które  wpłyną  do  19  lutego  2019r.  do  godz.  10.30. 
Decydujące  znaczenie  dla  oceny zachowania  powyższego  terminu  ma  data  i  godzina  rzeczywistego 
wpływu oferty, a nie data jej wysłania.

10.2. Otwarcie  ofert  planuje  się  19  lutego 2019r.  o  godzinie  10:40,  w  siedzibie  Zamawiającego,  w 
obecności wykonawców, o ile zechcą być obecni przy otwarciu.

11. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY

11.1. Cena musi uwzględniać wszystkie koszty i składniki niezbędne do wykonania całości zamówienia.

11.2. Na druku oferty należy podać całkowitą cenę ofertową (brutto) w polskich złotych (PLN). Z ceny 
należy wyodrębnić podatek od towarów i usług (VAT) i podać także wartość netto.

11.3. Wyniki obliczeń należy podawać z dokładnością do pełnych groszy.

11.4. Jeżeli cena podana w formularzu oferty liczbą nie będzie odpowiadać cenie podanej słownie, 
Zamawiający przyjmie za prawidłową cenę podaną słownie.

11.5. Sposób określenia ceny: wg informacji zawartych w formularzu ofertowym. 

12. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY 
WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY 
OFERT

12.1. Zamawiający dokona oceny ofert, które nie zostały odrzucone, na podstawie następujących 
kryteriów oceny ofert:

Lp. Nazwa kryterium Znaczenie kryterium (w %)

1
Cena (C) 95

2
Gwarancja (G) 5

Najmniejszej  cenie  zostanie  przypisana  maksymalna  ilość  punktów przewidziana  w tym 
kryterium (C), cenom innych ofert ilość mniejsza, proporcjonalna do danej ceny.
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W kryterium gwarancji (G) ofercie o najdłuższym średnim terminie oferowanej gwarancji 
zostanie  przypisana  maksymalna  ilość  punktów  przewidziana  w  tym  kryterium  (C),  zaś 
pozostałym ilość  mniejsza,  proporcjonalna  do  terminu  (uśrednionego)  oferowanego  w danej 
ofercie, przy czym do oceny zostanie przyjęty termin nie dłuższy niż 120miesięcy.

Punkty  obliczone  w  kryteriach  C  i  G  zostaną  zsumowane,  a  oferta  z  najwyższą  sumą 
zostanie określona jako najkorzystniejsza i wyznaczona do zawarcia umowy.

13. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

13.1.Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni od terminu składania ofert.
13.2.Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
13.3.Wykonawca  samodzielnie  lub  na  wniosek  zamawiającego  może  przedłużyć  termin 
związania ofertą.

14. CZYNNOŚCI PO WYBORZE OFERTY

14.1. O wynikach postępowania Zamawiający zobowiązuje się zawiadomić w formie elektronicznej 
lub pocztą tradycyjną wszystkich wykonawców, którzy złożą oferty. Informację o wynikach planuje się 

opublikować również na stronie www.um.sejny.pl.

14.2 Wykonawca, który zostanie zaproszony do podpisania  umowy, będzie zobowiązany przed 
jej  podpisaniem  wnieść zabezpieczenie  należytego  wykonania  umowy  w  wysokości  nie 
mniejszej niż  4% całkowitej ceny oferty (tj. brutto). Zabezpieczenie będzie można wnieść w 
pieniądzu na rachunek bankowy Zamawiającego lub w innej formie, przy czym Zamawiający 
dopuszcza zabezpieczenie w formie gwarancji lub poręczeń bankowych lub ubezpieczeniowych. 

14.3. Ponadto przed podpisaniem umowy Zamawiający może żądać dostarczenia dokumentów, o 
których mowa w poz.9 niniejszej instrukcji.

14.4.  Po przeprowadzeniu postępowania Zamawiający podpisze z wykonawcą umowę, której 
istotne postanowienia zawarto we wzorze stanowiącym załącznik zapytania ofertowego. 

15. SKŁAD DOKUMENTACJI 

Na  komplet  dokumentacji  udostępnianej  przez  Zamawiającego  w  postępowaniu  (zapytaniu 
ofertowym) składa się:

1) niniejsze zestawienie warunków zamówienia 

2) projekt techniczny, wraz z planem sytuacyjnym 

3) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

4) przedmiar robót

5) wzór umowy.

Dokumentacja  jest  udostępniana  zasadniczo  w  wersji  cyfrowej  za  pośrednictwem  strony 
www.um.sejny.pl; oryginały są dostępne siedzibie Zamawiającego.
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