Czaple, dn. 12.03.2018 r.
Zapytanie ofertowe nr 1/PROW/2018

na wykonanie TEMATYCZNEGO MIEJSCA TURYSTYCZNEGO w miejscowości Czaple,
Gmina Pielgrzymka
Zamawiający :
FUNDACJA „HERON”
CZAPLE 24
59-524 PIELGRZYMKA
NIP: 6941684318, REGON: 361724020

e-mail: czaple@czaple.info
1.

Informacje wprowadzające:
1.1 Celem zapytania jest wyłonienie Wykonawcy, który przedstawi najkorzystniejsze,
w rozumieniu postanowień niniejszego zapytania ofertowego, warunki świadczenia usług oraz dostaw
w ramach projektu „Tematyczne miejsce turystyczne w wiosce piasku i kamienia”
w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie 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 20142020 w zakresie szczegółowo określonym w pkt. 2 niniejszego zapytania ofertowego.
1.2 Niniejsze postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień
publicznych. Niniejsze postępowanie realizowane jest zgodnie ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA
ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu
konkurencyjnego wyboru wykonawców zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji i
warunków dokonywania zmniejszeń kwot pomocy oraz pomocy technicznej
1.3 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
1.4 Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.
1.5 Użyte w zapytaniu terminy i skróty mają następujące znaczenie:
1.5.1 „Postępowanie” – postępowanie prowadzone przez „Zamawiającego” na podstawie
niniejszego zapytania.
1.5.2 „Zamówienie” – zamówienie, którego przedmiot został w sposób szczegółowy opisany
w punkcie 2 niniejszego zapytania.
1.5.3 „Wykonawca” – firma, która ubiega się o wykonanie Zamówienia, złoży ofertę na jego
wykonanie albo zawrze z Zamawiającym umowę w sprawie wykonania Zamówienia.

2.

Zakres zamówienia:
(CPV) 45111291- 4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
(CPV) 34928210-3 -Wiaty drewniane
(CPV) 39113600-3 - Ławki
2.1 Zakres rzeczowy zamówienia
Świadczenie usług i dostaw w ceku utworzenia Tematyczne miejsce turystyczne w wiosce piasku i kamienia,
z podziałem na części :

Część 1. ROBOTY BUDOWLANE związane z budową Tematycznego miejsca turystycznego w wiosce piasku
i kamienia, w miejscowości Czaple, nr działki 154. Polegające na wykonaniu robót przygotowawczych
i ziemnych, montażu obrzeży, wykonaniu podbudowy i nawierzchni także paleniska, wykonanie remontu
i zadaszenia sceny oraz montaż rozdzielnicy elektrycznej oraz roboty porządkowe i czyszczenie skarp –
zgodnie z załączonym przedmiarem robót – zał. Nr 3.
Część 2. DOSTAWA I MONTAŻ ELEMENTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY DREWNIANEJ (podane wymiary są
wymiarami minimalnymi):
A. ALTANA Z BALI– 2 sztuki :
- o wymiarach 340 x 620 cm,
- Konstrukcja z pni drzew korowanych, suchych, wyszlifowanych, zaimpregnowanych,
- Słupy konstrukcji nosnej ustawione na bloczkach fundamentowych,
- Konstrukcja dachowa dwuspadowa wykonana z okrąglaków,
- Pałać dachowa o nachyleniu 30-35o,
- Pałać dachowa pokryta deską boazeryjną, następnie kryta gontem bitumicznym Sonata do wyboru
- Okap dachu wysunięty jest poza podstawę 30 cm i 20 cm w szczycie zakończony deską czołową,
niesztorcowana,
- Miecze wspierające konstrukcję wykonane z okrąglaków,
- Balustrady pomiędzy słupami wykonane z 2 desek niesztorcowanych, mocowane do wysokości 100 cm,
zakończone podłokietnikiem,
- Dwukrotna impregnacja wszystkich elementów Drewnochronem – kolor do wyboru,
- Bez podłogi
- Z wyposażeniem: - 2 stoły o wymiarach 200 x 90 cm, - 6 ławek,
B. HUŚTAWKA OGRODOWA Z BALI - 1 sztuka :
- Huśtawka wykonana z naturalnych bali drewnianych.
- Bale sezonowane, po czym szlifowane i impregnowane Drewnochronem (kolor do wyboru),
- Konstrukcja huśtawki jest łączona ze sobą za pomocą ocynkowanych śrub,
- Siedlisko huśtawki wykonane jest z desek niesztorcowanych drewna lisciastego,
- Siedlisko mocowane jest na ocynkowanym łańcuchu,
- Konstrukcja huśtawki jest stabilna i bezpieczna
- Parametry: Szerokość huśtawki: 280 cm Wysokość huśtawki: 220 cm Szerokość siedziska: 150 cm
C. ŁAWKA Z OPARCIEM Z BALI – 4 sztuki
- dł 200 cm
D.

ŁAWOSTOŁY
Wymiary: szerokość 200 cm, długość 200 cm, wysokość 90 cm, w tym: stół 100 x 200 cm,
ławki 40 x 200 cm
E. DREWUTNIA
wymiary : szerokość 200 cm, długość bocznej ściany 100 cm, wysokość przód – 170cm, wysokość tył 200 cm, dach pokryty gontem.
Część 3. GRILL KOMINKOWY ZEWNĘTRZNY
 Wielofunkcyjny grill z zadaszeniem drewnianym wyposażony w dwa paleniska.
 grill posiada praktyczną umywalkę ze stylowym kranem.
 stylowy komin wewnątrz wykończony cegiełką szamotową,
 masywny blat umieszczony na odpowiedniej wysokości zapewnia wygodę obsługi,



szerokie palenisko wyposażone w dwa żeliwne ruszta pod którymi znajdują się wyjmowane popielniki
(jeden ruszt znajduje się w części paleniskowej, drugi w części środkowej).
 dwa zestawy rusztów,
 dwie praktyczne wnęki na drewno i akcesoria
 Wykonany z materiałów żaro- i mrozoodpornych.
Wymiary minimalne:
 wysokość: 270 cm
 szerokość: 262 cm
 głębokość: 102 cm
 Waga: 1270 kg
Część 4. TABLICA INFORMACYJNO – PROMOCYJNA
A. stelaż do tablicy 70x50 cm, wraz kotwami
 Słupy wykonane z kantówki 12 x 14 cm.
 Standardowa wysokość 2,5 m
 Oprawa tablicy wykonana z z tarcicy obrzynanej frezowanej 2,5 x 10 cm.
B. Blacha o wym. 70 x 50 cm – wydruk
 Przedruk przekazanego przez Zamawiającego projektu, wklejenie na blachę ocynkowaną i –
zalaminowane.
Część 5. ELEMENTY Z PIASKOWCA :
A. Stoły i ławki z piaskowca – 3 sztuki
Noga stołu w stylu pnia drzewa, nogi ławek w stylu pnia drzewa. Komplet składa się z 2 ławek i 1 stołu.
Wymiary stołu : 0,70 m x 1,1 m, wys. 0,77 m
Wymiary ławek : 0,30 m x 1,2 m , wys. 0,45 m
B. STOJAK NA ROWERY :
Stojak w stylu pnia drzewa, z wycięciem na 4 rowery, długość minimalna 1 m, wysokość minimalna 0,50 m.
C. KOSZE NA ŚMIECI :
Kosze w stylu pnia drzewa, wys. ok. 60 cm, poj. Min, 35 l.
3. Miejsce i termin wykonania zamówienia:
3.1 Przewidywane terminy wykonania usług i dostaw:
Część 1: do 15 czerwca 2018 r.
Część 2: do 20 maja 2018 r.
Część 3: do 15 czerwca 2018 r.
Część 4: do 20 maja 2018 r.
Część 5: do 31 maja 2018 r
Szczegółowe dni oraz godziny montażu Wykonawca ustali z Zamawiającym.

4. Wymogi stawiane wykonawcy:
4.1 Wykonawca(y) ubiegający się o zamówienie muszą posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie
do wykonania zamówienia, w szczególności muszą:
4.1.1 posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy
prawa nakładają obowiązek ich posiadania (sprawdzane przez Zamawiającego na podstawie
wpisu w CEIDG),
4.2 Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych
do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru
prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić
Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności
przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji
niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia i przedłożenie wraz
z Ofertą załącznika nr 5 do niniejszego zapytania. W przypadku wykazania się doświadczeniem i wiedzą
innego podmiotu Wykonawca jest zobowiązany powierzyć temu Wykonawcy podwykonawstwo.
4.3 Z zapytania wyklucza się:
4.3.1 Wykonawców którzy nierzetelnie wywiązali się z jakiejkolwiek z wcześniejszych umów
zawartych z Fundacją HERON.
4.3.2 Wykonawców, którzy nie spełnią warunków udziału w postępowaniu, określonych w punkcie
4.1 – zostaje on wówczas wykluczony z postępowania, a jego ofertę uznaje się za odrzuconą.
5. Dodatkowe wymagania od Wykonawców:
5.1 Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części przedmiotu zamówienia innej firmie lub osobie
(podwykonawcy) jest zobowiązany do:
5.1.1 określenia w złożonej ofercie informacji, jaki zakres przedmiotu zamówienia będzie
realizowany przez podwykonawców.
5.1.2 przy realizacji zamówienia z udziałem podwykonawcy zastosowanie mają przepisy art. 738
Kodeksu Cywilnego.
5.2 Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność
za
realizację
przedmiotu
zamówienia przez podwykonawcę.
5.3 Wykonawca przed podpisaniem umowy, musi przedłożyć Zamawiającemu kopie oświadczeń bądź umów
ze wskazanymi w ofercie podwykonawcami, a w przypadku konsorcjum umowę regulującą wzajemną
współpracę i zobowiązania jego członków.
6. Dokumenty jakie powinni dostarczyć Wykonawcy:
6.1 Formularz ofertowy, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego bądź oferta złożona
na formularzu własnym.
6.2 Oświadczenie, stanowiące załącznik numer 2 do niniejszego zapytania ofertowego (w przypadku
podwykonawstwa)
7. Informacja o sposobie porozumiewania się z wykonawcami
7.1 Wszelkiego rodzaju oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje, pytania itp. (zwane dalej Korespondencją)
Zamawiający i Wykonawca zobowiązują się przekazywać pisemnie.
7.2 Zamawiający dopuszcza składanie wszelkich uzupełnień lub wyjaśnień drogą elektroniczną na adres
marzena@czaple.info

8. Opis sposobu przygotowania oferty
8.1 Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w zapytaniu ofertowym i przygotować
ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w tym dokumencie.
8.2 Podane w „Formularzu oferty” ceny muszą uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia (m.in.
koszty transportu do miejscowości Czaple oraz ) i nie mogą ulec zmianie w trakcie trwania umowy. Cena
oferowana musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zadania, w tym podatek VAT w ustawowej
wysokości, a także inne koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia. Cena ofert ma być wyrażona w PLN.
8.3 Na ofertę składają się następujące dokumenty:
8.3.1 Formularz ofertowy przygotowany zgodnie ze wzorem podanym w Załączniku 1 do zapytania ofertowego wraz
z załącznikami bądź własny formularz ofertowy,
8.3.2 Oświadczenie, stanowiące załącznik numer 2 do niniejszego zapytania ofertowego (w przypadku
podwykonawstwa)
8.4 Każdy Wykonawca może przedstawić tylko jedną ofertę.
9. Miejsce i termin składania ofert
9.1 Termin składania ofert upływa 03.04.2018 r. o godz. 15.00. Oferty złożone po tym terminie zostaną odrzucone.
9.2 Oferty należy dostarczyć do siedziby prowadzącego postępowanie osobiście lub pocztą tradycyjną na adres
podany poniżej:
Fundacja Heron, Czaple 24, 59-524 Pielgrzymka, bądź mailowo na adres : marzena@czaple.info
10. Opis kryteriów i sposobu oceny oferty
10.1. Zamawiający ma prawo odrzucić ofertę, jeżeli:
a)
jej treść nie odpowiada treści niniejszego zapytania,
b)
została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
10.2 Kryterium wyboru oferty:
a)
cena brutto oferty – 90%.
Punktacja wyliczana będzie według następującego wzoru P1 – 90 pkt.:
C min
P1= ----------------- x 90%
Co gdzie:
C min - najniższa cena brutto
Co - cena badanej oferty
b)
10% zatrudnianie osób z niepełnosprawnościami, bezbronnych lub osób o których mowa
w przepisach o zatrudnieniu socjalnym
Każdy Wykonawca, który wykaże iż zatrudnia osoby z niepełnosprawnościami, osoby bezrobotne (w tym
głównie długotrwale bezrobotne) lub osoby o których mowa w przepisach o zatrudnieniu socjalnym (np.
spółdzielnie socjalne, prace społecznie użyteczne itp.) otrzyma dodatkowo 10 pkt. Kryterium weryfikowane
będzie na podstawie złożonego oświadczenia Wykonawcy (wzór własny Wykonawcy) wraz z dokumentami
poświadczającymi zatrudnianie osób z niepełnosprawnościami, bezrobotnych lub osób o których mowa w
przepisach o zatrudnieniu socjalnym.
10.3. Zamawiający uzna i wybierze, jako najkorzystniejszą ofertę z najwyższą sumą punktów.

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w
niniejszym zapytaniu i została oceniona, jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium wyboru, podpisując
umowę, której projekt stanowi załącznik nr 4 do niniejszego zapytania.

11. Osoba do kontaktów: Marzena Szkutnik - 667745285
12. Załączniki:
Następujące załączniki stanowią integralną część zaproszenia:
Załącznik 1 – Formularz ofertowy (dla części 1,2,3,4,5)
Załącznik 2 – Oświadczenie
Załącznik 3 – przedmiar robót – dla części nr 1 zamówienia (poz. od 1.d.1 do 20.d.5 oraz od 31.d.7 do 32.d.7)

ZATWIERDZAM
(-)
Marzena Szkutnik

Załącznik nr 1 Formularz ofertowy (dla części 1)

(Nazwa i adres Wykonawcy)

………………………………………….
(miejscowość, data)

Formularz ofertowy
Złożony w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu „Tematyczne miejsce turystyczne w wiosce piasku
i kamienia” w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie 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 20142020 na wykonanie robót przygotowawczych i ziemnych, montażu obrzeży, wykonaniu podbudowy
i nawierzchni także paleniska, wykonanie remontu i zadaszenia sceny oraz montaż rozdzielnicy elektrycznej oraz roboty
porządkowe i czyszczenie skarp - zgodnie z projektem budowlanym
Lp.

Przedmiot zamówienia

J.m.

1.

ROBOTY
PRZYGOTOWAWCZE
I ZIEMNE

Zgodnie
z przedmiarem robót

2.

MONTAŻ
OBRZEŻY,
WYKONANIE PODBUDOWY
I NAWIERZCHNI

Zgodnie
z przedmiarem robót

3.

PALENISKO

Zgodnie
z przedmiarem robót

4.

REMONT
SCENY

5.

ROZDZIELNICA
ELEKTRYCZNA
DO ZASILANIA IMPREZ

Zgodnie
z przedmiarem robót

6.

ROBOTY
PORZĄDKOWE,
CZYSZCZENIE SKARP

Zgodnie
z przedmiarem robót

I

ZADASZENIE

Ilość

Wartość brutto

Zgodnie
z przedmiarem robót

Suma

……………………………
(pieczęć i podpis Wykonawcy)

Załącznik nr 1 Formularz ofertowy (dla części 2)

(Nazwa i adres Wykonawcy)
(miejscowość, data)

Formularz ofertowy
Złożony w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu „Tematyczne miejsce turystyczne w wiosce piasku
i kamienia” w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie 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 20142020 na wykonanie elementów małej architektury drewnianej.
Lp.

Przedmiot zamówienia

J.m.

1.

ALTANA Z BALI

SZTUKA

2.

HUŚTAWKA OGRODOWA

SZTUKA

3.

ŁAWKA Z OPARCIEM

SZTUKA

4.

ŁAWOSTOŁY

SZTUKA

5.

DREWUTNIA

SZTUKA

Ilość

Wartość brutto

Suma

……………………………
(pieczęć i podpis Wykonawcy)

Załącznik nr 1 Formularz ofertowy (dla części 3)

(Nazwa i adres Wykonawcy)
(miejscowość, data)

Formularz ofertowy
Złożony w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu „Tematyczne miejsce turystyczne w wiosce piasku
i kamienia” w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie 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 20142020 na wykonanie grilla kominkowego zewnętrznego.
Lp.
1.

Przedmiot zamówienia

J.m.

Ilość

GRILL
KOMINKOWY
ZEWNĘTRZNY

SZTUKA

1

Wartość brutto

Suma

……………………………
(pieczęć i podpis Wykonawcy)

Załącznik nr 1 Formularz ofertowy (dla części 4)

(Nazwa i adres Wykonawcy)
(miejscowość, data)

Formularz ofertowy
Złożony w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu „Tematyczne miejsce turystyczne w wiosce piasku
i kamienia” w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie 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 20142020 na wykonanie grilla kominkowego zewnętrznego.
Lp.
1.

Przedmiot zamówienia

J.m.

Ilość

TABLICA INFORMACYJNO –
PROMOCYJNA

SZTUKA

1

Wartość brutto

Suma

……………………………
(pieczęć i podpis Wykonawcy)

Załącznik nr 1 Formularz ofertowy (dla części 5)

(Nazwa i adres Wykonawcy)
(miejscowość, data)

Formularz ofertowy
Złożony w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu „Tematyczne miejsce turystyczne w wiosce piasku
i kamienia” w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie 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 20142020 na wykonanie elementów z piaskowca:
Lp.

Przedmiot zamówienia

J.m.

Ilość

1.

STOŁY I ŁAWKI

SZTUKA

3

2.

STOJAK NA ROWERY

SZTUKA

1

3.

KOSZE NA ŚMIECI

SZTUKA

2

Wartość brutto

Suma

……………………………
(pieczęć i podpis Wykonawcy)

Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego nr 1/PROW/2018
……………………..
Miejscowość, data
……………………………………..
Nazwa/imię i nazwisko Wykonawcy
……………………………………..
adres
……………………………………..
NIP

Oświadczenie
Ja niżej podpisany …………………………………., reprezentujący podmiot: ……………………………., który ubiega się o
udzielenie zamówienia określonego w ramach postępowania ofertowego nr 1/PROW/2018, oświadczam że niniejsze
zamówienie zostanie zrealizowane z udziałem Podwykonawcy/Podwykonawców wskazanych poniżej:
L.p.

Nazwa Podwykonawcy

Zakres prac przewidzianych do wykonania przez
Podwykonawcę

Jednocześnie oświadczam, iż wyżej wskazany Podwykonawca/Podwykonawcy spełniają warunki udziału
w postępowaniu ofertowym nr 1/PROW/2018
W przypadku wyboru naszej oferty przed podpisaniem umowy z Zamawiającym obligujemy się do doręczenia umowy z
podwykonawcą (podwykonawcami).

………………………………
Data i podpis

