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                                             Stanisławów, dnia 20.07.2018 
   

ZAPYTANIE OFERTOWE 
O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ NIEPRZEKRACZAJĄCEJ W ZŁOTYCH 

RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30 000 EURO NETTO NA ZADANIE PN.: 

„Budowa gminnego placu zabaw w Stanisławowie” 

       

1. Zamawiający: 

Gmina Stanisławów, ul. Rynek 32, 05-304 Stanisławów.  

2. Tryb udzielenia zamówienia: 

Postępowanie jest prowadzone w trybie: zapytania ofertowego, którego wartość nie przekracza 

wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro netto.   

3. Opis przedmiotu zamówienia: 

Zakres inwestycji obejmuje: 

- przygotowanie i ogrodzenie działki; 

- ulokowanie elementów zabawowych i sportowych; 

- wykonanie boiska do siatkówki plażowej; 

- wykonanie elementów małej architektury: ławki, kosze na śmieci, pylon z 

regulaminem placu zabaw. 

 
3.1.  Dane powierzchniowe: 

a) powierzchnia placu zabaw – 1731m
2
 

b) powierzchnia nawierzchni piaszczystej – 210m
2
 

c) powierzchnia nawierzchni trawiastej (z trawy naturalnej) – 1521m
2
 

d) w tym nawierzchni trawiastej nie związanej z placem zabaw – 864m
2
  

3.2.  Prace przygotowawcze:  

Należy przeprowadzić prace przygotowawcze na gruncie: oczyścić grunt z zieleni, usunąć 

warstwę humusu, którą należy wywieźć poza teren działki. Teren objęty zakresem 

inwestycji ukształtować zgodnie z projektem. Należy przygotować nawierzchnię 

piaskową o gramaturze 0,2-2mm na głębokości 50cm jako bezpieczną powierzchnię dla 

upadku w przypadku huśtawki, oraz 40cm pod boisko do siatkówki plażowej. W tym celu 

należy zastosować korytowanie gruntu pod nawierzchnię piaskową. Ziemia pozostała po 

korytowaniu może zostać wykorzystana pod wyrównanie terenu. Na pozostałą 

powierzchnię działki przygotować powierzchnię trawiastą z trawy naturalnej sianej 

(zgodnie z załączonym przedmiarem robót). 

 

3.3.  Ogrodzenie placu zabaw: 

Zaprojektowano ogrodzenie działki wraz z furtkami – 2szt i bramą ogrodzeniową 

rozwierną asymetryczną dwuskrzydłową. Łączna długość projektowanego ogrodzenia 

wynosi 119,3mb, w tym furtki 2x1,25mb oraz brama 4mb. Projektowane ogrodzenie 

należy wykonać ze słupków stalowych o wymiarach 60x40 mm i paneli ogrodzeniowych 

ze zgrzewanych stalowych prętów poziomych i pionowych o średnicy 4-8 mm, w formie 
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kraty o oczkach 50x200mm. Ogrodzenie ocynkowane ogniowo, malowane proszkowo. 

Wysokość ogrodzenia 1,5m, rozstaw słupków zgodnie z załączonym schematem 

ogrodzenia. 

a) Panele ogrodzeniowe 

Kraty ogrodzeniowe wykonane ze zgrzewanych stalowych prętów pionowych i 

poziomych o średnicy 4-8mm, wzmacniających całą konstrukcję. Forma kraty o 

oczkach 50x200mm. Istnieje możliwość zastosowania krat z ozdobnymi formami 

górnych krawędzi kraty, przez co ogrodzenie zyska wyższe walory estetyczne. 

Wysokość krat ogrodzeniowych 1,45m, szerokość do 2,5m, zgodnie z załączonym 

schematem. 

b) Słupki ogrodzeniowe 

Stalowe słupy o wymiarach 60x40mm  zapewniające wymaganą stabilność, zamknięte 

od góry kapą. Dolna część słupa betonowana w gruncie, fundament 40x40cm 

posadowiony na głębokości 110cm (beton klasy C12/15). Profil dociskowy o 

wymiarach 20x40mm zakrywający haki, jednocześnie pełniący rolę maskującą. 

Wysokość słupków dostosowana do wymiarów krat ogrodzeniowych. 

c) Furtki i brama ogrodzeniowa. 

Furtka z samozamykaczem z regulacją szybkości i siły zamykania, bez wystających 

ostrych krawędzi – 2 szt., szerokość w świetle 1,25m. Brama rozwierna 

dwuskrzydłowa, asymetryczna, bez wystających ostrych krawędzi, szerokość w 

świetle 4m. Przy bramie systemowa blokada otwarcia z kotwieniem do ziemi. 

Wysokość furtek i bramy 1,4m. Stalowe słupy bramowe o wymiarach 70x50mm, 

zapewniające wymaganą stabilność, zamknięte od góry kapą, z możliwością 

mocowania dalszej części ogrodzenia. Wypełnienie panel ze zgrzewanych stalowych 

prętów poziomych i pionowych o średnicy 4-8mm, w formie kraty o oczkach 

50x200mm. 

3.4.  Elementy placu zabaw: 

Wszystkie urządzenia i elementy wyposażenia placu zabaw należy fundamentować i 

instalować zgodnie z PN-EN 1176-1:2009 do PN-EN 1176-7:2009 i specyfikacją 

techniczną. Wszystkie montowane urządzenia i elementy wyposażenia placu zabaw 

muszą posiadać atesty i certyfikaty bezpieczeństwa potwierdzające, że zostały wykonane 

w oparciu o obowiązujące normy w tym zakresie oraz posiadać dopuszczenie do 

stosowania w kontakcie z dziećmi. Urządzenia powinny być rozmieszczone na placu 

zabaw w sposób umożliwiający zachowanie stref bezpieczeństwa pomiędzy urządzeniami. 

W projekcie jako przykładowe pokazano urządzenia firmy „SATERNUS”, dopuszcza się 

zastosowanie urządzeń równoważnych: 

a) Huśtawka wahadłowa 2 stanowiskowa MIX z siedziskiem standardowym typu 

deseczka i z siedziskiem z zapięciem na nogi dla dzieci małych – 1szt (załącznik 1 do 

projektu); 

b) Huśtawka typu ważka 2 os z pochwytami i odbojnicami – 1szt (załącznik 2 do 

projektu); 

c) Piaskownica z zadaszeniem typu Kuter – 1szt (załącznik 3 do projektu); 
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d) Zestaw Szymek z kolejką – 1szt (załącznik 4 do projektu); 

e) Zestaw sportowy: 

- twister z wahadłem – 1szt (załącznik 5 do projektu ); 

- orbitrek – 1szt (załącznik 6 do projektu); 

- wyciąg górny z wyciskaniem siedząc – 1szt (załącznik 7 do projektu); 

f) Ławka – 2szt (załącznik 8 do projektu ); 

g) Kosz na śmieci z daszkiem – 2szt (załącznik 9 do projektu); 

h) Pylon z regulaminem placu zabaw – 2szt (załącznik 10 do projektu). 

Powyżej wymienione załączniki do projektu mają charakter poglądowy, służą wyłącznie do 

określenia parametrów urządzenia – należy zastosować urządzenia w zakresie równoważności 

dotyczącej parametrów technicznych urządzeń. 

3.5.  Boisko do siatkówki plażowej: 

Boisko sportowe o wymiarach 8x16m o nawierzchni piaszczystej. Należy przygotować teren 

pod boisko, wykonać na istniejącej nawierzchni gruntowej nawierzchnię piaszczystą na 

głębokości 40cm. W tym celu należy usunąć istniejący humus, wykonać korytowanie gruntu i 

wyrównać powierzchniowo teren. Jako warstwę piaszczystą zastosować piasek 

drobnoziarnisty o gramaturze 0,2-2mm. 

Wyposażenie boiska: 

a) słupki stalowe tulejowane, wykonane z profili stalowych o średnicy 76mm, 

cynkowane ogniowo, lakierowane proszkowo, z płynną regulacją wysokości oraz 

zewnętrznym naciągiem śrubowym. Rozstaw słupków 9m. Zgodne z wymogami 

przepisowymi rozgrywek siatkarskich ligi męskiej, damskiej, a także juniorów. 

Spełniające wymogi normy PN-EN 1271:2015-01; 

b) tuleje montażowe przeznaczone do montażu stalowych słupków do siatkówki. Tuleje 

należy betonować pod kątem 2
o
 odchylenia od pionu w kierunku na zewnątrz pola gry, 

w rozstawie osiowym 9m. Fundament wykonać betonem min B25 poniżej 

nawierzchni bezpiecznej; 

c) siatka do siatkówki plażowej, wymiary 8,5x1m, wraz z linkami naciągowymi; 

d) taśma polipropylenowa do wyznaczania linii boiska o szerokości 5cm, w kolorze 

kontrastującym do nawierzchni piaskowej. 

Uwagi:  
Wszystkie zastosowane materiały powinny odpowiadać obowiązującym normom oraz 

posiadać wymagane atesty i certyfikaty oraz nie mogą stanowić zagrożenia dla higieny i 

zdrowia użytkowników wg wymogów Ustawy "Prawo budowlane" z dnia 7 lipca 1994 roku 

art. 10 z późniejszymi zmianami. W zależności od zastosowanych materiałów należy 

bezwzględnie przestrzegać technologii i wymagań producentów. Prace budowlane należy 

wykonać z należytą starannością oraz wiedzą i sztuką budowlaną oraz wg odpowiednich 

norm i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru załączonej do projektu. 

Występujące w projekcie nazwy handlowe materiałów należy traktować jako przykładowe. 

Inwestor ma prawo zastosować materiały o nie gorszych parametrach technicznych i 

użytkowych. 
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Zamawiający informuje, że udostępnione przedmiary są materiałem poglądowym i 

pomocniczym, wycenę oferty należy wykonać na podstawie dokumentacji projektowej, 

obowiązujących przepisów prawa,  sztuki budowlanej. Oferent zobowiązany jest do ujęcia w 

cenie ofertowej wszystkich robót budowlano-montażowych,  urządzeń  i wyposażenia 

niezbędnych do wykonania Przedmiotu Zamówienia. Pominięcie jakiegokolwiek elementu 

nie będzie podstawą do zmiany wynagrodzenia umownego ustalonego w ofercie. Z uwagi na 

to, że w ramach niniejszego Zamówienia przewidziane jest rozliczenie ryczałtowe w przypadku 

wystąpienia w trakcie prowadzenia robót większej ilości jakiejkolwiek pozycji przedmiarowej nie 

będzie mogło być uznane za roboty dodatkowe. Ewentualny brak w przedmiarze robót elementów 

rozliczeniowych wynikających z dokumentacji projektowej nie zwalnia Wykonawcy od 

obowiązku ich wykonania na podstawie projektu w cenie umownej.  

 
4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 

5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert uzupełniających. 

6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 

7. Termin wykonania zamówienia: 

Przedmiot zamówienia należy wykonać w terminie od dnia podpisania umowy do 15.11.2018r.  

8. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania  

tych warunków: 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie później niż na dzień składania 

ofert wykażą, ze spełniają warunki: 

a) Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy 

nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,  

b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, 

c) dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 

d) znajdują się w sytuacji finansowej i ekonomicznej zapewniającej wykonanie zamówienia, 

e) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 

9. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu 

potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 

W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej 

działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu, Wykonawca zobowiązany jest złożyć 

następujące dokumenty i oświadczenia:  

9.1. W celu potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej, 

Zamawiający żąda od Wykonawcy: 

a) dokumentów potwierdzających, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności 

cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na 

sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego na kwotę: 80 000 zł. 
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9.2. W celu potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej, 

Zamawiający żąda od Wykonawcy: 

a) wykazu usług (załącznik nr 4) wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem 

terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, 

co najmniej jedną usługę o podobnym charakterze w ramach jednej umowy, w zakresie 

przedstawionym w Zapytaniu ofertowym wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat 

wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem 

dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, zgodnie z przepisami 

prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są 

referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były 

wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca 

nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty, 

b) parafowany wzór umowy (załącznik nr 5). 

9.3. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu 

Zamawiający żąda następujących dokumentów:  

a) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony 

nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do 

udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, 

b) oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz  o braku 

podstaw do wykluczenia (załącznik nr 2), 

c) listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, albo informację o tym, że nie 

należy do grupy kapitałowej (załącznik nr 3). 

Nie przedstawienie dokumentów wskazanych w pkt. 9 będzie skutkowało odrzuceniem oferty przez 

Zamawiającego. 

 9.4. Oferta podlega odrzuceniu w przypadku, gdy: 

a) jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego, lub 

b) została złożona przez podmiot: - niespełniający warunków udziału w postępowaniu w sprawie 

wyboru przez beneficjenta wykonawcy danego zadania ujętego w zestawieniu rzeczowo-

finansowym operacji określonych w zapytaniu ofertowym lub: - powiązany osobowo lub 

kapitałowo z Zamawiającym lub osobami, o których mowa w art.43a ust. 4 ustawy z dnia 20 

lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego 

Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju 

Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 562, 624, 892, 935 i 1475 oraz z 

2018 r. poz. 311), lub 

c) została złożona po terminie składania ofert określonym w zapytaniu ofertowym. 

10. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz  

przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do   

porozumiewania się z wykonawcami: 
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Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informację Zamawiający i Wykonawcy 

przekazują pisemnie na adres Urząd Gminy ul. Rynek 32, 05-304 Stanisławów, faksem na nr 25 757 

58 57 lub e-mailem: urzad.gminy@stanislawow.pl 

Zamawiający dopuszcza możliwość porozumiewania się faksem lub drogą elektroniczną. Osobą ze 

strony Zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się z wykonawcami jest P. Magdalena 

Szczęsna - e-mail: magdalena.szczesna@stanislawow.pl; tel. 25/757 58 59  w godzinach pracy urzędu 

tj. pon. 9.00 – 17.00, wt.- pt. 8.00 – 16.00. 

11. Wymagania dotyczące wadium, jeżeli Zamawiający żąda wniesienia wadium:  

nie dotyczy. 

12. Wymagania dotyczące gwarancji, jeżeli Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji: 

Minimalny okres gwarancji wymagany przez Zamawiającego wynosi 24 miesiące.  

 

Maksymalny okres gwarancji wynosi 60 miesięcy. Zaoferowany przez Wykonawcę okres gwarancji 

dłuższy niż 60 miesięcy nie będzie dodatkowo punktowany. Zaoferowanie gwarancji poniżej 

wymaganego minimum spowoduje odrzucenie oferty.  

13. Termin związania ofertą:  

30 dni 

14. Opis sposobu przygotowywania ofert: 

Ofertę należy przygotować w języku polskim, pismem komputerowym lub nieścieralnym atramentem 

i podpisać przez upoważnionego przedstawiciela firmy oraz złożyć ją w sposób uniemożliwiający 

dekompletację oferty. 

Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę. 

Ofertę należy umieścić w zamkniętym, nieprzeźroczystym opakowaniu (np.: koperta), 

zabezpieczonym przed otwarciem, zaadresowanym i opisanym:  

Urząd Gminy Stanisławów ul. Rynek 32, 05-304 Stanisławów „Budowa gminnego placu zabaw w 

Stanisławowie”, Nie otwierać przed 06.08.2018 r,  godz. 10:15. 

 

15. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:  

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego pokój nr 30 – sekretariat w terminie do dnia 

06.08.2018r., do godziny 10:00. 

Otwarcie ofert nastąpi: 06.08.2018r. o godzinie 10:15 w siedzibie Zamawiającego tj. Urząd Gminy 

Stanisławów ul. Rynek 32, 05-304 Stanisławów, sala konferencyjna. 

16. Opis sposobu obliczenia ceny:  

Cena oferty musi być wyrażona w polskich złotych. Cenę należy podać w kwocie netto, brutto i 

wyszczególnić stawkę i wartość podatku VAT. 

17. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z 

podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert:  
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17.1.Przy ostatecznym wyborze Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami i ich 

wagami oraz w następujący sposób będzie oceniał kryteria: 

 cena – 60%, waga = 60 

 okres gwarancji – 40%, waga = 40 

 

Oferty nieodrzucone oceniane będą według wzoru: 

 

(Cn/Cb x 60% + Gob/Gon x 40%) * 100 = ilość punktów oferty badanej 

gdzie: 

Cn – najniższa cena spośród ofert nieodrzuconych, 

Cb – cena oferty badanej, 

Gob – okres gwarancji w ofercie badanej, 

Gon – najdłuższy okres gwarancji spośród ofert nieodrzuconych, 

100 – wskaźnik stały, 

60% – procentowe znaczenie kryterium „ceny”, 

40% – procentowe znaczenie kryterium terminu „gwarancji”  

 

17.2 Minimalny okres gwarancji wymagany przez Zamawiającego wynosi 24 miesiące. 

Zamawiający dokona oceny tego kryterium w zakresie od 24  do 60 miesięcy. Zaoferowany przez 

Wykonawcę okres gwarancji dłuższy niż 60 miesięcy nie będzie dodatkowo punktowany. 

Zaoferowanie gwarancji poniżej wymaganego minimum spowoduje odrzucenie oferty.   

 

Maksymalna liczba punktów do przyznania – 100 punktów (suma z wag) 

Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów. 

18. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu 

zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego:  

Wybrany oferent zostanie poinformowany pisemnie o terminie i miejscu podpisania umowy. 

19. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:  

 unieważnienia zaproszenia do złożenia ofert bez podania przyczyn, 

 wyjaśnienia treści ofert z Wykonawcami w przypadku gdy oferty są niejednoznaczne, 

niejasne lub budzą wątpliwości, 

 uzupełnienia ofert w przypadku stwierdzenia braków, które można uzupełnić, 

 poprawienia omyłek rachunkowych, 

 odrzucenia ofert złożonych po wyznaczonym terminie, 

 odrzucenia ofert niezgodnych z treścią zaproszenia, 

 cena złożonej oferty przewyższa kwotę jaką Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie 

zadania, 

 wyjaśnienia podejrzenia rażąco niskiej ceny wraz z ewentualnym odrzuceniem oferty                               

w przypadku potwierdzenia tego faktu bądź braku wyjaśnień ze strony Wykonawcy. 

 

20. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli Zamawiający 

żąda wniesienia zabezpieczenia:  

20.1. Zamawiający wymaga wniesienia przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy. 



                                                             

RIiOŚ.2710.28.2018 

 str. 8 

20.2.  Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany będzie wnieść zabezpieczenie 

należytego wykonania umowy w wysokości 10 % ceny całkowitej podanej w ofercie.  

20.3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy można wnieść w formach:  

a) pieniądzu; 

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z 

tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; 

c) gwarancjach bankowych; 

d) gwarancjach ubezpieczeniowych; 

e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 

dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 

20.4. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach:   

a) w wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej; 

b) przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa 

lub jednostkę samorządu terytorialnego; 

c) przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych w przepisach o zastawie 

rejestrowym i rejestrze zastawów. 

20.5. Oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie zabezpieczenia musi być dostarczony do 

Zamawiającego najpóźniej w dniu podpisania umowy przed jej podpisaniem.  

Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca zobowiązany będzie wnieść przelewem na 

rachunek bankowy Zamawiającego: 89 9226 0005 0035 0583 2000 0030, z dopiskiem  

„Zabezpieczenie należytego wykonania umowy: Budowa gminnego placu zabaw w Stanisławowie” 

20.6.W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie   

pieniężnej Zamawiający zwróci kwotę stanowiąca 70 % zabezpieczenia w terminie 30   

  dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie  

  wykonane.  

20.7. Kwotę stanowiącą 30 % wysokości zabezpieczenia Zamawiający pozostawi na     

         zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady.  

20.8. Kwota, o której mowa w ust. 20.7. zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po  upływie          

         okresu rękojmi za wady.  

 
21. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy                            

w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli 
Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia 

publicznego na takich warunkach:  
wzór umowy 

Klauzura informacyjna dotycząca 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:  

 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Stanisławów z siedzibą przy ul. Rynek 32 w 

Stanisławowie; 

 dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych: iod@stanislawow.pl 

 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z 

postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. Budowa gminnego placu zabaw w Stanisławowie – 

znak: RIiOŚ.2710.28.2018; 
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 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 

dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;   

 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od 

dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, 

okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 

 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest 

wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;   

 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

 posiada Pani/Pan: 

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych 
**

; 

− 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 ***;   

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że 

przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 

 nie przysługuje Pani/Panu: 

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 

− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

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. 

 

22. Lista załączników: 

 załącznik nr 1 - formularz oferty, 

 załącznik nr 2 – oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku 

postaw do wykluczenia, 

 załącznik nr 3 – wzór oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej 

 załącznik nr 4 – wykaz wykonanych usług, 

 załącznik nr 5 – wzór umowy, 

 załącznik nr 6 –dokumentacja projektowa, 

 załącznik nr 7 – przedmiar robót, 

 załącznik nr 8 – specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót.  

 

 

 

Wójt Gminy Stanisławów 

    / - /  Adam Sulewski 
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Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego 

FORMULARZ OFERTY 

 

.................................................                                                                                             
                     /nazwa oferenta/ 

................................................ 

................................................ 
                      /dokładny adres/ 

................................................. 
                       /telefon, fax/ 

 

 

OFERTA WYKONAWCY 

 

Zamawiający: 

Do Gminy Stanisławów 

ul. Rynek 32 

05-304 Stanisławów 

 

      1. Dane dotyczące Wykonawcy: 

Nazwa 

……………………………………………………………………………………………… 

Siedziba…………………………...………………………………………………………… 

Nr telefonu/faks/e-mail 

……………………………………………………………………………………………… 

nr NIP 

……………………………………………………………………………………………… 

nr REGON 

……………………………………………………………………………………................. 

Nawiązując do zapytania ofertowego na zadanie pn. „Budowa gminnego placu zabaw w 

Stanisławowie”  przedkładamy niniejszą ofertę:  

 

Oferujemy wykonanie Przedmiotu Zamówienia za cenę: 

………..…………… zł netto + …………….zł (…%VAT) = ……………………zł brutto 

słownie: ………………………………………………………………………………………. 

2. Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 15.11.2018 roku.  
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3. Informujemy , że : 
2) akceptujemy warunki płatności; 

3) zapoznaliśmy się z warunkami podanymi przez Zamawiającego w zapytaniu 

ofertowym i nie wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń, 

4) uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje do przygotowania oferty i wykonania 

zamówienia. 

5) akceptujemy istotne postanowienia umowy oraz termin realizacji Przedmiotu 

zamówienia podany przez Zamawiającego, 

6) uważamy się za związanych niniejszą ofertą w okresie wskazanym w ogłoszeniu od 

dnia upływu terminu składania ofert,  

7) wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób 

fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu 

ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. 

8) Oświadczamy, że: całość zamówienia wykonamy własnymi siłami / zamierzamy  

powierzyć podwykonawcom wykonanie następujących części zamówienia
1
: 

(Wykonawca musi wskazać części zamówienia, których wykonanie zamierza 

powierzyć podwykonawcom)  

……….…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………….

.……………………………………………………………………………………….... 

4. Na wykonane przez nas prace udzielimy …………..(słownie:……………………………) 

miesięcznej gwarancji  

5. W przypadku udzielenia nam zamówienia zobowiązujemy się do zawarcia umowy                         

w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego. 

6. Niniejszym informujemy, że informacje składające się na ofertę, zawarte na stronach 

.................................... stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów 

ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji – Dz. U. z 2003 

r. nr 153, poz. 1503), i jako takie nie mogą być udostępnione innym uczestnikom 

niniejszego postępowania. 

7. Oferta została złożona na …………….. stronach. 

8. Do oferty dołączono następujące dokumenty; 

……………………………………………….. 

……………………………………………….. 

……………………………………………….. 

……………………………………………….. 

 

 

 

            

        ..................................................                                                       

………………………………… 
miejscowość, data         podpis osób uprawnionych do składania świadczeń woli        

                                                                                                                        w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka/pieczątki 

                                                           
1
 niepotrzebne skreślić 



                                                             

RIiOŚ.2710.28.2018 

 str. 12 

 

 

 
 

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego 

 

Oświadczenie Wykonawcy o braku podstawa do wykluczenia  

 

Nazwa i adres Wykonawcy: 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………...... 

Imię i nazwisko osoby/osób uprawnionej do składania oświadczeń woli: 

……………………………………………………………………………………………...... 

 

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie 

zaproszenia do złożenia oferty na zadanie pod nazwą: 

…………………………..……………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

 

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY: 

 

1) Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 

12-23 ustawy Pzp, 

2) Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 

1, 2, 4 i 8 ustawy Pzp, 

 

 
Miejscowość, data  pieczęć i podpis upoważnionych 

przedstawicieli firmy 

 

3) Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na 

podstawie art. ………… ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w 

art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. 

okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki 

naprawcze: 

………………………………………………………………………………… 
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Miejscowość, data  pieczęć i podpis upoważnionych 

przedstawicieli firmy 

 

 

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE 

SIĘ WYKONAWCA: 

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym 

postępowaniu, tj.:  

…………………………………………………………………….…………………….  
(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)  

nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

 
Miejscowość, data  pieczęć i podpis upoważnionych 

przedstawicieli firmy 

 

 

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIE BEDĄCEGO 

PODMIOTEM, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA: 

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, będący/e podwykonawcą/ami: 

…………………………………………………………………………………………… 
(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG),  

nie podlega/ą wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

 

Miejscowość, data  pieczęć i podpis upoważnionych 
przedstawicieli firmy 

 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i 

zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji 

wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

 

 

 

 

Miejscowość, data  pieczęć i podpis upoważnionych 
przedstawicieli firmy 

 

Zgodnie z art. 24 ust. 1 z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się: 
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1) wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie został zaproszony do negocjacji lub 

złożenia ofert wstępnych albo ofert, lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia; 

2) wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo: 

a) o którym mowa w¬ art. 165a, art. 181–188, art. 189a, art. 218–221, art. 228–230a, art. 250a, art. 258 lub art. 270–309 

    ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. poz. 553, z późn. zm.5)) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z 

    dnia25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176), 

b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny, 

c) skarbowe, 

      d) o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy 

          cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769); 

3) wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub 

partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie 

skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 2; 

4) wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z 

uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał 

płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub 

grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności; 

5) wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego w błąd przy 

przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub obiektywne i 

niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej „kryteriami selekcji”, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie 

przedstawić wymaganych dokumentów; 

6) wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd 

zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia; 

7) wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego lub pozyskać informacje 

poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 

8) wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub którego pracownik, a także 

osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał 

udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być 

wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu; 

9) wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji między 

wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych 

środków dowodowych; 

10) wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne na 

podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod 

groźbą kary (Dz. U. z 2015 r. poz. 1212, 1844 i 1855 oraz z 2016 r. poz. 437 i 544); 

11) wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne; 

12) wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie 

konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub 

wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie 

prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

Zgodnie z art. 24 ust. 5 ustawy Pzp z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy Wykonawcę: 

1) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym 

jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w 

trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 

1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu 

upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia 

wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 

ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. 

poz. 615); 

2) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy 

wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał 

zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych; 

3) jeżeli wykonawca lub osoby, o których mowa w ust. 1 pkt 14  ustawy,  uprawnione do reprezentowania wykonawcy 

pozostają w relacjach  określonych  w art. 17 ust. 1 pkt 2-4 ustawy z: 

a) zamawiającym, 

b) osobami uprawnionymi do reprezentowania  zamawiającego, 

c)  członkami komisji przetargowej, 

d) Osobami, które złożyły  oświadczenie, o którym mowa w art. 17 ust. 2a ustawy 

- chyba, że jest możliwe  zapewnienie bezstronności po stronie  zamawiającego w inny sposób niż przez wykluczenie z 

udziału w postępowaniu; 
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4) który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą 

umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 

1 pkt 1–4, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania; 

5) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za wykroczenie przeciwko prawom pracownika lub 

wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za jego  popełnienie wymierzono karę aresztu, ograniczenia wolności lub karę 

grzywny nie niższą niż 3000 złotych; 

6) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki jawnej lub partnerskiej albo 

komplementariusza w spółce  komandytowej lub komandytowo – akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za 

wykroczenie, o którym mowa w pkt 5; 

7) wobec którego wydaną ostateczną decyzję administracyjną o naruszeniu obowiązków  wynikających z przepisów prawa 

pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym, jeżeli wymierzono tą decyzją karę 

pieniężną nie niższą niż 3000 złotych; 

8) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co 

zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym 

mowa w ust. 1 pkt 15, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia 

społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych 

należności. 
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Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego 

 

Nazwa i adres Wykonawcy : 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………...... 

 

Imię i nazwisko osoby/osób uprawnionej do składania oświadczeń woli: 

……………………………………………………………………………………………...... 

 

Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej 

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. 

…………………………………………………………………………………………………. 

Składam poniżej listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w 

rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. 

nr 50, poz. 331 z późn. zm.) 

a).....................................................................................................................................                        

/nazwa i adres podmiotu/ 

 

b)................................................................................................................................... 

/nazwa i adres podmiotu/ 

 

c).................................................................................................................................. 

/nazwa i adres podmiotu/ 

 

Miejscowość, data  pieczęć i podpis upoważnionych 

przedstawicieli Wykonawcy  
 

2. informuję, że nie należę do grupy kapitałowej: 

Miejscowość, data  pieczęć i podpis upoważnionych 

przedstawicieli Wykonawcy  

Wykonawca wypełnia punkt 1 lub 2 i pod tym punktem podpisuje się. 
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Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego 

 

 

 

Nazwa i adres Wykonawcy : 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………...... 

 

Imię i nazwisko osoby/osób uprawnionej do składania oświadczeń woli: 

……………………………………………………………………………………………...... 

 

 

Wykaz wykonanych usług 

 

Lp Nazwa Zamawiającego Rodzaj i zakres  Wartość  
Data i miejsce 

wykonania   

     

     

     

 

Do powyższego wykazu dołączamy dowody dotyczące najważniejszych robót  określające, czy usługi 

te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujące, czy zostały wykonane w terminie i 

prawidłowo ukończone. 

 

 

 

............................, dn.  _ _ . _ _ . _ _ _ _ r.                 ....................................................... 
                                                                                                               podpis osób uprawnionych do składania świadczeń woli        

                                                                                                                        w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka/pieczątki 

 

 


