Urząd Gminy w Istebnej
43-470 Istebna, Istebna 1000

tel. +48 (33) 855 60 87, tel./fax. +48 (33) 8556500, www.istebna.eu, e-mail: urzad@istebna.eu
Istebna, 26 września 2019 r.

SA.3025.6.2019

ZAPYTANIE OFERTOWE

Wójt Gminy Istebna ogłasza zapytanie ofertowe na realizację zadania: „Remont Placu Zabaw przy
Szkole Podstawowej nr 2 w Koniakowie Rastoce.” Zadanie realizowane jest w ramach
Marszałkowskiego Konkursu: „Inicjatywa Sołecka” 2019. Zadanie współfinansowane z budżetu
Województwa Śląskiego.
NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
Gmina Istebna
43-470 Istebna 1000
NIP 5482676134,
Tel (33)8556500, www.istebna.eu, urzad@ug.istebna.eu
I. TRYB
Postępowanie prowadzone w trybie zaproszenia do składania ofert z wyłączeniem przepisów
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1986), na
podstawie art.4 pkt 8 tejże ustawy.
II.
I.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Opis przedmiotu zamówienia:

1.

Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie wykonawcy operacji zadania pn. „Remont Placu
Zabaw przy Szkole Podstawowej nr 2 w Koniakowie Rastoce”. Powyższa operacja realizowana będzie
na działce ewidencyjnej 1268, obręb Koniaków w Gminie Istebna.

2.

Planowane prace obejmują:
a) rozbiórkę zniszczonych elementów istniejących urządzeń oraz uzupełnienie placu zabaw w:
- dach czterospadowy – 1 szt.
- podest kwadratowy uniwersalny Quadro – 4 szt.
- zjeżdżalnia 1 szt.
- przeplotnia pajęcza – 1 szt.
- rura strażacka – 1 szt.

- wejście łukowe – 1 szt.
- wejście wspinaczkowe – 1 szt.
- zwężka – 3 szt.
- stopień z podwójnymi wypryskami – 2 szt.
- zabezpieczenie Novum – 2 szt.
- zabezpieczenie ażurowe – 1 szt.
- zabezpieczenie ażurowe figury – 1 szt.
- zabezpieczenia ażurowe koło – 1 szt.
- zabezpieczenie ażurowe – kwadrat – 1 szt.
3. Termin realizacji zamówienia: od podpisania umowy do dnia 13.10.2019r.
4. Termin związania ofertą 30 dni
5. Warunki płatności faktury: 14 dni od daty otrzymania faktury i podpisania bezusterkowego
protokołu odbioru robót.
6. Materiały, z których będą wykonane urządzenia: słupy nośne o przekroju okrągłym o średnicy 12
cm z drewna klejonego warstwowego, osadzone 10 cm pod powierzchnią gruntu na istniejących
kotwach stalowych, podesty drewniane. Zabezpieczenia, panele z polietylenu
wysokociśnieniowego (HDPE) z nafrezowanymi aplikacjami. Ślizg zjeżdżalni ze stali
nierdzewnej, kwasoodpornej. Dachy drewniane z półwałków. Wszystkie łączniki odporne na
warunki atmosferyczne i promieniowanie UV. Elementy drewniane olejowane lub pokryte
barwną lazurą. Elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjne poprzez cynkowanie oraz
lakierowanie proszkowe.
7. Urządzenia posiadać muszą stosowne certyfikaty lub atesty.
8. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych i częściowych.
9. Zamawiający nie przewiduje zmian zawartej umowy
III. TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Termin realizacji zamówienia: od podpisania umowy do dnia 13.10.2019r.
IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1.Oferta musi być sporządzona w formie pisemnej, zgodnie ze wzorem formularza ofertowego,
stanowiącego załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego.
2. Do formularza należy dołączyć wypełniony kosztorys ofertowy oraz projekty proponowanych
elementów przedmiotu zamówienia.
3.Oferta i wszystkie załączniki powinny być sporządzone w języku polskim i napisane pismem
maszynowym, za pomocą komputera lub ręcznie pismem wyraźnym, nieścieralnym.
V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
1.Miejsce składania ofert: Urząd Gminy Istebna, 43-470 Istebna 1000, sekretariat pokój 102 lub
mailowo: urzad@ug.istebna.pl, joanna.kohut@istebna.eu
2. Termin składania ofert: do 03 października 2019 r. do godziny 15.15.
3. Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone po upływie terminu składania ofert.
4.Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli jej treść nie odpowiada treści ogłoszenia.
VII. KRYTERIA WYBORU OFERTY
Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, spośród ofert zakwalifikowanych jako
nieodrzucone, zawierające najkorzystniejszą cenę.
Zamawiający wymaga od Wykonawcy udzielenia gwarancji – 2 lata na defekty stalowych
elementów (łączników, sprężyn, lin, elementów ruchomych) 3 lata na defekty powstałe w produkcji

drewna klejonego, stalowych słupów nośnych i płyt HDPE. Uwaga! Uwaga! Jeżeli Wykonawca
zaproponuje okres gwarancji krótszy niż 36 miesięcy lub nie poda (nie wpisze) okresu gwarancji,
oferta uznana będzie za nie spełniającą warunku udziału w postępowaniu i zostanie odrzucona.
Zamawiający odrzuci oferty:
a) których treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego,
b) złożone przez podmiot
- niespełniający warunków udziału w postępowaniu określonych w zapytaniu ofertowym
- podlegający wykluczeniu w związku z istnieniem powiązań osobowych lub kapitałowych,
c) które zostały złożone po wyznaczonym terminie na składanie ofert;
VIII. OPIS WYMAGAŃ STAWIANYCH WYKONAWCY
1.Do składania ofert zaproszeni są Wykonawcy, którzy:
a)posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy
prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
b)znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
IX. DODATKOWE INFORMACJE
1. Wykonawca zobowiązany jest skalkulować cenę oferty tak, aby obejmowała wszystkie koszty i
składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz dostawę do miejsca wskazanego przez
Zamawiającego.
2. Dodatkowych informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela: Joanna Kohut, Urząd
Stanu Cywilnego tel. 697628853, adres mail: joanna.kohut@istebna.eu

Załączniki:
1. formularz oferty
2. projekt umowy

