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

Popielów, dn. 04.05.2020 r. 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE  

Budowa parku sensoryczno-przyrodniczego wraz z boiskiem wielofunkcyjnym  
i zagospodarowaniem terenu publicznego w Stobrawie 

 
Operacja pn. „Park sensoryczno-przyrodniczy wraz z boiskiem wielofunkcyjnym i zagospodarowaniem 
terenu publicznego w Stobrawie”. 

Projekt realizowany będzie w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach 
strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju 
lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-
2020 - Nr umowy o dofinasowanie: 00524-6935-UM0810919/19 z dnia 05 marca 2020 r. 

I. ZAMAWIAJĄCY  
Nazwa zamawiającego:  Gmina Popielów 
Adres zamawiającego:    ul. Opolska 13, 46-090 Popielów  
NIP:                                     9910312563 
Telefon:                             + 48 77 427 58 22  
Faks:                                   + 48 77 427 58 38 
e-mail:                               kancelaria@popielow.pl 

 
Postępowanie prowadzone na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień 
publicznych (Dz.U.2019.1843 t.j. z dnia 2019.09.27 z późn. zm.) – wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej                     
w złotych równowartości kwoty 30 000 euro oraz zgodnie z 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 (Dz.U.2020.217 t.j. z dnia 2020.02.11) 

   
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane związane z wykonaniem zadania pn. Budowa parku 
sensoryczno-przyrodniczego wraz z boiskiem wielofunkcyjnym i zagospodarowaniem terenu 
publicznego w Stobrawie 

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:  

1) Projekt przewiduje wykonanie zwartego kompleksu zabawowo-rekreacyjnego, w tym: 
- Nowe boisko wielofunkcyjne do gry w piłkę nożną, siatkówkę, koszykówkę o nawierzchni trawiastej                            
z nawodnieniem. Za bramkami zaprojektowano piłkochwyty. 

- Ogrodzenie całego terenu nowym ogrodzeniem panelowym, metalowym do wysokości 1,7 m. 

- Tereny utwardzone, dojścia i dojazdy zgodnie z projektem zagospodarowania terenu. 

- Miejsca parkingowe.  

- Oświetlenie solarne terenu (4 lampy solarne).   

- Plac zabaw o nawierzchni piaskowej z wykorzystaniem istniejących urządzeń zabawowych. 

- Wykonanie nowej studni wodomierzowej. 
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- Zagospodarowanie terenu zielenią niską uporządkowaną. 

Szczegółowo zakres robót oraz parametry techniczne przedmiotu zamówienia określono w przedmiarze 
robót, dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych stanowiących załączniki do zapytania 
ofertowego. 

2) W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do opracowania: 
a) planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, jeżeli odrębne przepisy wymagają sporządzenia takiego 

planu (jeżeli przepisy wymagają sporządzenia planu), 
b) dokumentacji geodezyjnej z inwentaryzacją powykonawczą obiektu budowlanego wraz                                  

z  wszystkimi elementami małej architektury, wewnętrznych instalacji i przyłączy oraz ogrodzenia. 
3) Informacje/Wymagania dodatkowe: 

a) Wizja lokalna – każdy z wykonawców ma możliwość dokonania wizji lokalnej celem sprawdzenia 
warunków terenu budowy, warunków związanych z wykonaniem prac będących przedmiotem 
zamówienia oraz celem uzyskania informacji przydatnych do przygotowania oferty; koszt 
ewentualnej wizji lokalnej poniesie Wykonawca, 

b) Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji i rękojmi na cały przedmiot zamówienia:                               
36 miesięcy, licząc od dnia odbioru przedmiotu zamówienia, 

c) Wykonawca odpowiada za należyte zabezpieczenie wszystkich elementów znajdujących się                    
w otoczeniu budowanego obiektu, nie będących przedmiotem prac budowlanych przed 
zniszczeniem lub uszkodzeniem, 

d) Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia pełnej obsługi geodezyjnej, łącznie z dostarczeniem 
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej - 3 kpl., 

e) Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu kompletnej dokumentacji 
powykonawczej budowy wraz z oddzielnym opracowaniem dla elementów zabawowych – 2 egz. 

f) Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania kompletu wymaganych dokumentów 
pozwalających Zamawiającemu na zakończenie robót i/lub uzyskanie pozwolenia na użytkowanie 
dla danego zakresu robót, 

g) Wykonawca będzie prowadził roboty budowlane zgodnie z wydanymi uzgodnieniami 
projektowymi, warunkami technicznymi oraz wydanymi zgodami m.in. zawartymi w projekcie 
budowlanym, 

h) Wykonawca sporządzi plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, jeżeli przepisy wymagają 
sporządzenia takiego planu, 

i) Wykonawca odpowiada za organizację ruchu, oznakowanie budowy wraz z kosztami z tym 
związanymi, 

j) Wykonawca wywiezie materiały rozbiórkowe i/lub odpady nie nadające się do odzysku na miejsce 
składowania zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

k) Zamawiający zastrzega sobie prawo do akceptacji rodzaju i jakości materiałów oraz urządzeń 
planowanych do wbudowania; Wykonawca nie może wbudować materiałów i urządzeń nie 
zaakceptowanych przez Zamawiającego, 

l) Wykonawca zobowiązany jest do posiadania ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu 
prowadzonej działalności gospodarczej w zakresie realizowanym w ramach niniejszego przedmiotu 
zamówienia; 

4) Wykonawca od dnia przekazania terenu budowy będzie ponosił pełną odpowiedzialność za teren 
robót. 

5) Rozwiązania równoważne – jeżeli  w zapytaniu ofertowym, dokumentacji projektowej, STWiORB 
lub przedmiarze robót znajdują się wskazania przykładowych systemów czy typów rozwiązań 
materiałowych, urządzeń lub produktów należy przyjąć że Zamawiający podając  taki opis, 
dopuszcza zastosowanie innych systemów, typów rozwiązań materiałowych, urządzeń lub 
produktów/materiałów, które posiadają parametry techniczne, jakościowe i estetyczne 
równoważne ze wskazanymi w ww. dokumentacji.  Zamawiający dopuszcza rozwiązania 
równoważne pod warunkiem spełnienia tego samego poziomu estetycznego, technologicznego, 
wydajnościowego i funkcjonalnego założonego w ww. dokumentach. Poprzez pojęcie 
równoważny należy rozumieć systemy, technologie, urządzenia bądź materiały/produkty 
gwarantujące realizację robót zgodnie z ww. dokumentami oraz zapewniające uzyskanie 
parametrów estetycznych, jakościowych i technicznych nie gorszych od założonych w ww. 
dokumentacji. 
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6) Po wyborze najkorzystniejszej oferty w przeprowadzonym postępowaniu, Zamawiający zawrze 
umowę z wyłonionym w postępowaniu Wykonawcą. 

7) Płatność za wykonanie przedmiotu zamówienia odbywać się będzie zgodnie z projektem umowy 
stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego zapytania. 

8) Wraz ze składaną ofertą wykonawca ma obowiązek dołączenia kosztorysu ofertowego, 
zgodnego z przedmiarem robót stanowiącym załącznik nr 4 do zapytania ofertowego. 

 
Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne; 
45111213-4 Roboty w zakresie oczyszczania terenu; 
45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu; 
45112720-8 Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych; 
45236000-0 Wyrównywanie terenu; 
37410000-5 Sprzęt sportowy do uprawiania sportów na wolnym powietrzu. 
 
III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA  

1. Przedmiot zamówienia należy zrealizować w całości: do dnia 30.09.2020 r. 

2. Jako termin zakończenia zadania rozumie się podpisanie protokołu końcowego wykonania całego 
przedmiotu zamówienia po sprawdzeniu przez przedstawicieli Zamawiającego wszystkich niezbędnych 
dokumentów określonych w umowie i opisie przedmiotu zamówienia oraz innych dokumentów 
wymaganych prawem. 

 
IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

1. Zdolności techniczne i zawodowe 

1) Wykonawca wykaże, że wykonał roboty budowlane w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia 
wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert: 

a) co najmniej jedno zadanie polegające na: zagospodarowaniu terenu lub/i budowie placu zabaw 
lub/i budowie terenów sportowych (np. boisk) lub/i budowie terenów rekreacyjnych (np. 
parków). 

Potwierdzenie wykonywania ww. robót budowlanych należy wykazać w dołączonym do zapytania 
ofertowego „wykazie robót” stanowiącym załącznik nr 2. 

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia mogą wykazać, że łącznie 
spełniają powyższy warunek.  
 

Ocena spełniania przez Wykonawców wymaganych warunków będzie oparta na zasadzie spełnia/nie 
spełnia na podstawie informacji zawartych w załączonych do oferty oświadczeniach i dokumentach. 
 
V. ODRZUCENIE OFERTY: 
1. Oferta podlega odrzuceniu w przypadku, gdy: 

1) jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego, 
2) została złożona przez podmiot: 

a) niespełniający warunków udziału w postępowaniu określonych w przedmiotowym zapytaniu 
ofertowym  

b) powiązany osobowo lub kapitałowo* z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do 
zaciągania zobowiązań w jego imieniu, lub osobami wykonującymi w jego imieniu czynności 
związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowania w sprawie wyboru 
wykonawcy,  

3) została złożona po terminie składania ofert. 
 

* Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym, lub osobami 
upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w jego imieniu, lub osobami wykonującymi w jego imieniu czynności 
związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowania w sprawie wyboru wykonawcy a wykonawcą, 
polegające na: 
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− uczestniczeniu jako wspólnik w spółce cywilnej lub osobowej; 

− posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji spółki kapitałowej; 

− pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta lub pełnomocnika; 

− pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, 
pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku 
przysposobienia, opieki lub kurateli; 

− pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione 
wątpliwości co do bezstronności tych osób. 

 
2. Oferta dodatkowa podlega odrzuceniu w przypadku, gdy: 

1) zawiera cenę wyższą niż w złożonej ofercie; 
2) została złożona po terminie składania ofert dodatkowych określonym przez Zamawiającego                          

w wezwaniu do złożenia tych ofert. 
 
VI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY  

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych 
3. Oferta musi być stworzona na formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do zapytania.  
4. Oferta powinna być:  

1) opatrzona pieczątką firmową, 
2) posiadać datę sporządzenia, 
3) zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, adres e-mail, numer NIP, 
4) zawierać cenę oferty brutto za realizację całego przedmiotu zamówienia, która stanowić będzie 

wynagrodzenie ryczałtowe,   
5) podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy, zgodnie z formą reprezentacji  

oferenta określoną w rejestrze handlowym lub innym dokumencie właściwym dla formy 
organizacji firmy oferenta, 

6) zawierać wymagane załączniki. 

VII. WYMAGANE DOKUMENTY 

1. Formularz ofertowy, 
2. Wykaz wykonywanych robót, 
3. Pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy), 
4. Kosztorys ofertowy. 

VIII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT  
1. Oferta powinna być dostarczona w zamkniętej kopercie za pośrednictwem poczty, kuriera lub też 

dostarczona osobiście na adres:   
Gmina Popielów, ul. Opolska 13, 46-090 Popielów, (sekretariat)  
do dnia 20.05.2020 r. do godz. 12:00 
 
Opis kopert: 

 

Dokładna nazwa i adres Wykonawcy składającego ofertę 
Tel./Fax ........................................... 
Adres e-mail: .................................... 

ZAPYTANIE OFERTOWE 
na zadanie pn.:  

„Budowa parku sensoryczno-przyrodniczego wraz z boiskiem wielofunkcyjnym  
i zagospodarowaniem terenu publicznego w Stobrawie” 

 
            NIE OTWIERAĆ PRZED 20.05.2020r. GODZ. 12:00 

 
2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane (oferty odrzucone).  
3. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.  
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4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści 
złożonych ofert. Zamawiający i oferent nie mogą prowadzić negocjacji dotyczących złożonej oferty 
oraz dokonywać jakiejkolwiek zmiany w jej treści. 

5. Zamawiający wzywa oferentów, którzy złożyli oferty o takiej samej najniższej cenie, do złożenia 
dodatkowych ofert w zakresie dotyczącym ceny, w określonym przez siebie terminie. Wykonawcy, 
składając oferty dodatkowe, nie mogą przedstawić ceny wyższej niż w złożonej wcześniej ofercie. 
 

IX. OCENA OFERT  
1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które nie podlegają odrzuceniu; 
2. Przy wyborze ofert Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium: 

1) Cena (C) – 100 % 

3. Ocena oferty (O) – znaczenie 100 pkt 
Punkty będą przyznawane wg. następujących zasad: 1 % = 1 pkt.  

4. Maksymalna liczba punktów, jaką może uzyskać Wykonawca wynosi – 100 punktów. 

5. Punkty przyznawane za podane kryterium będą liczone według następującego wzoru: 
1) C = CN / COB x 100 % x 100 

gdzie: 
C – liczba punktów uzyskanych przez daną ofertę w kryterium „Cena”   
CN – najniższa zaoferowana cena brutto, spośród ważnych ofert  
COB – cena brutto zaoferowana w ofercie badanej  

6. Cena ma wpływ na punktację badanej oferty oraz jej  ewentualny wybór jako oferty najkorzystniejszej. 
Wykonawca nie może, w trakcie badania i oceny ofert przez Zamawiającego, dokonać zmiany, 
poprawy lub uzupełnienia ww. elementu oferty w sposób, który mógłby wpłynąć na punktację, gdyż 
naruszałoby to zasady równego traktowania Wykonawców, uczciwej konkurencji oraz przejrzystości 
postępowania. 

7. Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Najwyższa liczba punktów 
wyznaczy najkorzystniejszą ofertę.  

 
X. DODATKOWE INFORMACJE  

1. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających polegających na powtórzeniu 
podobnych usług.  

2. Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść zapytania ofertowego. 
3. Dodatkowe informacje udzielane są w Urzędzie Gminy Popielów, ul. Opolska 13, 46-090 Popielów, 

pokój nr 12 lub pod nr tel. 77 4275 851 – Mateusz Macioszek, 77 4275 852 – Tomasz Jonek. 
 
XI. ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA 
1. Wszelkie istotne dla stron postanowienia zawiera wzór umowy stanowiący Załącznik nr 3 do zapytania 

ofertowego.  

2. Strony dopuszczają możliwość dokonywania zmian treści umowy zgodnie z zapisami § 7 projektu umowy 
(Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego). 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia oraz zakończenia postępowania bez wyboru żadnej ofert. 

 
XII. ZAŁĄCZNIKI  

1. Wzór formularza ofertowego,  
2. Wykaz wykonywanych robót, 
3. Projekty umowy, 
4. Przedmiar robót, 
5. Dokumentacja projektowa, 

6. Specyfikacje techniczne. 
        Zatwierdzam:  

                                                           Wójt Gminy /-/ Sybilla Stelmach 

 


