„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Wysokie Mazowieckie, dnia 07 marca 2019r.

ZAPYTANIE OFERTOWE
Na wykonanie zadania pn.:

„Rozwój infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenie miasta Wysokie Mazowieckie”
Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego na podstawie art. 43a 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 (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 627 ze zm.), zgodnie z
trybem konkurencyjności, o którym mowa w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z
dnia 14 lutego 2018r. w sprawie wyboru wykonawców zadań ujętych w zestawieniu rzeczowofinansowym operacji oraz warunków dokonywania zmniejszeń kwot pomocy oraz pomocy
technicznej (Dz. U. z 2018 r., poz. 396).

przedsięwzięcie realizowane w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrożenie operacji w
ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów
grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
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ZAPYTANIE OFERTOWE
ZAMAWIAJĄCY: Stowarzyszenie Oświatowe „Świat Malucha”
w Wysokiem Mazowieckiem
ul. Armii Krajowej 3
18-200 Wysokie Mazowieckie
NIP: 7221628203
REGON: 200855741
Tel/fax 86 275 08 08

1. Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zagospodarowania terenu sportowo-rekreacyjnego w
zakresie ułożenia nawierzchni z polbruku, doposażenie istniejącego placu zabaw w urządzenia
zabawowe, wyposażenie placu w elementy małej architektury tj. ławki i kosze na śmieci, budowę
nowej wiaty śmietnikowej. Lokalizacja inwestycji: ul. Wołodyjowskiego 2, 18-200 Wysokie
Mazowieckie, działka oznaczona numerem ewidencyjnym 1722/1.
1) Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności:
- wykonanie nowej nawierzchni z polbruku,
- budowę nowej wiaty śmietnikowej,
- lokalizację przestrzenną nowych urządzeń do zabaw edukacyjnych na placu zabaw,
- lokalizację elementów małej architektury tj:.kosze na śmieci, ławki,
- rewitalizację wyznaczonej części trawnika.
2) Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia stanowi dokumentacja załączona do zapytania
ofertowego: projekt budowlanym (Załącznik nr 5) i przedmiar robót (Załącznik Nr 4).
3) Jeżeli w dokumentacji projektowej lub innych dokumentach załączonych do niniejszego
zapytania ofertowego opisano przedmiot zamówienia z określonym znakiem towarowym, patentem,
pochodzeniem, źródłem lub szczególnym procesem, który charakteryzuje produkty należy przyjąć,
że wskazaniu takiemu towarzyszy określenie „lub równoważny”, „równoważnie opisanym”. W
przypadku wskazania w dokumentacji projektowej oraz przedmiarach robót znaków towarowych
oraz nazw producentów, Zamawiający informuje, że dopuszcza składanie ofert równoważnych, to
jest ofert w których poszczególne urządzenia bądź materiały wymienione w dokumentacji
projektowej oraz przedmiarze robót będą zastąpione urządzeniami bądź materiałami
równoważnymi, to jest takimi których parametry odpowiadają lub przewyższają parametry urządzeń
lub materiałów wskazanych przykładowo w opisie przedmiotu zamówienia. Za urządzenia bądź
materiały równoważne Zamawiający uzna te, które posiadają takie same parametry techniczne i
jakościowe, a zastosowanie ich w żaden sposób nie wpłynie na prawidłowe funkcjonowanie
rozwiązań technicznych przewidzianych w dokumentacji projektowej.
2. Termin wykonania zamówienia: do dnia 31 lipca 2019r.
3. Warunki udziału w postępowaniu:
1. Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia musi wykazać, że wykonał w okresie
ostatnich 5 lat przed upływam terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
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krótszy w tym okresie wykonał co najmniej: 2 roboty budowlane ( w tym 1 robota budowlana o
wartości co najmniej 70 tys. zł) o podobnym charakterze do przedmiotu zamówienia np.
zagospodarowanie terenu sportu/rekreacji zawierające, co najmniej: utwardzenie placu i wykonanie
małej architektury np. ławki, siedziska, wiata śmietnikowa lub urządzenia placu zabaw.
Przedmiotowy zakres prac został wykonany należycie i zgodnie z zasadami sztuki budowlanej— na
potwierdzenie niniejszego warunku wraz z ofertą należy złożyć co najmniej wykaz tych robót.
1) Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu w oparciu o
dokumenty wymagane w niniejszym zapytaniu ofertowym. Ocena dokonana zostanie zgodnie z
formułą „spełnia – nie spełnia”.
4. Kryteria oceny ofert:
Zamawiający przy wyborze ofert będzie kierował się następującymi kryteriami
1) cena 100 %
C=Cn/Cd x waga procentowa x 100
C- punkty przyznane za cenę
Cn- najniższa cena brutto
Cd- cena brutto badanej oferty
Oferta, która otrzyma najwyższą ilość punktów w ww. kryterium zostanie uznana za
najkorzystniejszą.
5. Miejsce i termin składania ofert:
1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Stowarzyszenia Oświatowego „Świat Malucha” w Wysokiem
Mazowieckiem, ul. Armii Krajowej 3, 18-200 Wysokie Mazowieckie, pokój nr 2, w terminie
do dnia 25.03.2019r. do godz. 10.00.
Za termin złożenia oferty uważa się fizyczną obecność oferty w miejscu składania ofert, w
terminie określonym jak wyżej.
2. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Stowarzyszenia Oświatowego „Świat Malucha” w
Wysokiem Mazowieckiem, ul. Armii Krajowej 3, 18-200 Wysokie Mazowieckie, pokój nr 2 w
dniu 25.03.2019r. do godz. 10.15
3. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający niezwłocznie powiadomi wszystkich
Wykonawców, którzy złożą oferty w przedmiotowym postępowaniu, poprzez zamieszczenie
informacji z wyboru Wykonawcy zamówienia na portalu ogłoszeń ARiMR
www.portalogloszen.arimr.gov.pl oraz na stronach http://pm1.wysokiemazowieckie.pl/,
http://pm2.wysokiemazowieckie.pl/.

6. Przesłanki odrzucenia oferty:
Oferta podlega odrzuceniu w przypadku, gdy:
1. jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego,
2. została złożona przez wykonawcę, który nie spełnia warunków udziału w postępowaniu,
3. została złożona przez wykonawcę, który jest powiązany osobowo lub kapitałowo
z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania
między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu
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zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z
przygotowaniem i przeprowadzeniem wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające na:
1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
2) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji spółki kapitałowej,
3) pełnienia funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii
prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopni w linii bocznej
lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli,
5) pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić
uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.
4.została złożona po terminie składania ofert określonym w zapytaniu ofertowym.
7. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
8. Zamawiający przewiduje możliwość, niżej określonych, zmian postanowień zawartej
umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru, z uwzględnieniem
podawanych warunków ich wprowadzenia:
1)
zmiana terminu realizacji —
a) w przypadku wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających
prowadzenie robót oraz zachowania właściwej technologii wykonania robót;
b) w przypadku wystąpienia robót dodatkowych koniecznych do wykonania
zamówienia;
c) w przypadku konieczności wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej;
d) w przypadku działania siły wyższej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego;
e) w przypadku innych okoliczności niepowstałych z winy Wykonawcy;
2)
zmiany wynikające z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili
zawarcia umowy (np. zmiana unormowań prawnych, zmiany organizacyjne stron itp.) — za
wspólną zgodą Stron;
3)
zmiana umowy z wybranym wykonawcą powodująca zmniejszenie zakresu
świadczenia jest dopuszczalna, jeżeli na skutek wystąpienia okoliczności niemożliwych do
przewidzenia w chwili zawarcia umowy do prawidłowego wykonania danego zadania
wykonanie części prac objętych dotychczas tym zadaniem stało się zbędne;
4)
zmiana umowy z wybranym wykonawcą powodująca zwiększenie zakresu
świadczenia jest dopuszczalna, jeżeli do prawidłowego wykonania danego zadania jest
niezbędne wykonanie dodatkowych prac nieobjętych dotychczas tym zadaniem, a
konieczność ich wykonania powstała na skutek wystąpienia okoliczności niemożliwych do
przewidzenia w chwili zawarcia umowy, przy czym wykonanie:
a) tych prac jako nowego zadania spowodowałoby znaczne zwiększenie kosztów dla
Zamawiającego lub;
b) danego zadania jest uzależnione od wykonania tych prac albo bez wykonania tych
prac jest niemożliwe wykonanie danego zadania w całości.
5)
W razie zaistnienia zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o
tych okolicznościach.
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Projekt umowy na wykonanie przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 3 do
Zapytania ofertowego.

6)

9.

Sposób przygotowania oferty:
a) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę;
b) Ofertę należy sporządzić w języku polskim, z zachowaniem pisemnej formy w
sposób czytelny;
c) Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Wykonawca;
d) Formularz oferty oraz dokumenty sporządzone przez Wykonawcę powinny być
podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu
wykonawcy;
e) Oferta powinna składać się z: formularza ofertowego, który stanowi załącznik nr 1 do
niniejszego zapytania ofertowego łącznie z wyceną, oświadczenia stanowiącego
załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego oraz żądanych dokumentów
w niniejszym postępowaniu, czyli m. in. wykazu, o którym mowa z punkcie 3 zapytania
ofertowego.

10.
Informacje dodatkowe: Zamawiający zastrzega sobie możliwość zakończenia niniejszego
postępowania bez wyboru żadnej z ofert bez podania przyczyny. W takiej sytuacji Zamawiający nie
ponosi żadnej odpowiedzialności, w tym również odszkodowawczej.
11.
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym zapytaniu ofertowym stosuje się przepisy
Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lutego 2018r. w sprawie wyboru
wykonawców zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji oraz warunków
dokonywania zmniejszeń kwot pomocy oraz pomocy technicznej (Dz. U. z 2018 r., poz. 396). W
sprawach nieuregulowanych rozporządzeniem stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r.
— Kodeks cywilny (Dz. U. z 2017r. poz. 459 ze zm.).
12. Miejsce lub sposób uzyskania informacji dotyczących zapytania ofertowego:
Informacje dotyczące Zapytania ofertowego można uzyskać bezpośrednio u Zamawiającego lub
zwracając
się
do
Zamawiającego
pisemnie,
telefonicznie
na
adres:
Stowarzyszenie Oświatowe „Świat Malucha” w Wysokiem Mazowieckiem, ul. Armii Krajowej 3,
18-200 Wysokie Mazowieckie, tel. 86 275 08 08. Osoba do kontaktu: Elżbieta Grabińska.
Zamawiający dokonując modyfikacji lub udzielając wyjaśnień do treści Zapytania ofertowego
poinformuje o tym wszystkich potencjalnych wykonawców zamówienia, po przez zamieszczenie
odpowiedniej informacji na portalu zamówień publicznych ARiMR.
Załączniki:
1. Wzór formularza ofertowego.
2. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu.
3. Projekt umowy.
4. Przedmiar robót.
5. Dokumentacja projektowa.
Przedmiar robót i dokumentacja projektowa: znajdują się (są do pobrania) na stronie:
http://pm1.wysokiemazowieckie.pl/- siedziba Stowarzyszenia Oświatowego „Świat Malucha”
w Wysokie Mazowieckiem , ul. Armii Krajowej 3, 18-200 Wysokie Mazowieckie
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http://pm2.wysokiemazowieckie.pl/- miejsce realizacji inwestycji Przedszkole Miejskie nr 2,
ul. Wołodyjowskiego 2, 18-200 Wysokie Mazowieckie
Zapytanie ofertowe dostępne jest na stronie: http://pm1.wysokiemazowieckie.pl/- siedziba
Stowarzyszenia Oświatowego „Świat Malucha” w Wysokie Mazowieckiem, ul. Armii Krajowej
3, 18-200 Wysokie Mazowieckie, http://pm2.wysokiemazowieckie.pl/- miejsce realizacji
inwestycji Przedszkole Miejskie nr 2, ul. Wołodyjowskiego 2, 18-200 Wysokie Mazowieckie
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