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Ogłoszenie

Numer

2022-14403-112889

Id

112889

Powstaje w kontekście projektu

RPOP.05.01.00-16-0008/19 - Stobrawska wstęga – ostoja bioróżnorodności – edukacja, rozpoznanie i 
ochrona

Tytuł

Oznakowanie tras edukacyjnych w gminie Popielów, Łubniany, 
Murów i Pokój w ramach zadania „Utworzenie zintegrowanej sieci 
tras edukacyjnych w Stobrawskim Parku Krajobrazowym i jego 
otulinie”

Zamówienia uzupełniające

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

Warunki zmiany umowy

1.�Wszelkie istotne dla stron postanowienia zawiera wzór umowy stanowiący Załącznik nr 4 do zapytania 
ofertowego. 
2.�Strony dopuszczają możliwość dokonywania zmian treści umowy zgodnie z zapisami projektu umowy 
(Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego).

Załączniki

Dodane do ogłoszenia w obowiązującej wersji z dn. 2022-06-08
1. Zapytanie ofertowe
2. Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy
3. Załącznik nr 2 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
4. Załącznik nr 3 - Mapa z koncepcją przebiegu tras
5. Załącznik nr 4 - Projekt umowy

Czy dopuszczalna oferta częściowa?

NIE
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Data opublikowania ogłoszenia

2022-06-08

Data ostatniej zmiany

2022-06-08

Termin składania ofert

2022-06-20 12:00:00

Planowany termin podpisania umowy

2022-06

Dane adresowe ogłoszeniodawcy

GMINA POPIELÓW
Opolska 13
46-090 Popielów
NIP: 9910312563

Osoby do kontaktu

Beata Kupczyk-Piechota
tel.: + 48 77 427 58 52
e-mail: zp1@popielow.pl

Części zamówienia

Część: 1

Tytuł części 1

Nie dotyczy

Czy dopuszczalne oferty wariantowe

NIE

Przedmioty zamówienia do części 1

Typ

Usługa

Podkategoria
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Usługi inne

Opis

Gmina Popielów działa w imieniu własnym oraz na podstawie Porozumienia w imieniu i na rzecz 
Gminy Łubniany, Gminy Murów, Gminy Pokój (Na podstawie przedmiotowego Porozumienia Gmina 
Popielów przeprowadza postępowanie w celu wyłonienia Wykonawcy, po którym zostanie zawarta 
jedna wspólna umowa podpisana przez wszystkich Zamawiających)
1.�Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na opracowaniu i wykonaniu zadania 
pn. „Oznakowanie tras edukacyjnych w gminie Popielów, Łubniany, Murów i Pokój”, zwana 
dalej Oznakowaniem, w ramach zadania „Utworzenie zintegrowanej sieci tras edukacyjnych w 
Stobrawskim Parku Krajobrazowym i jego otulinie” na potrzeby realizacji projektu pn. „Stobrawska 
wstęga – ostoja bioróżnorodności – edukacja, rozpoznanie i ochrona”.
2.�Przedmiot zamówienia współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Opolskiego na lata 2014-2020. Umowa o dofinansowanie nr RPOP.05.01.00-16-0008/19-00.
3.�Zakres przedmiotu zamówienia:
1)�Celem przedmiotu zamówienia jest oznakowanie tras edukacyjnych dzięki czemu powstanie 
zintegrowana sieć tras w Stobrawskim Parku Krajobrazowym i jego okolicy pozwalająca na 
prowadzenie szerokiej edukacji ekologicznej i kanalizująca ruch turystyczny w kontekście ochrony 
zagrożonych siedlisk i gatunków roślin i zwierząt na terenach cennych przyrodniczo.
2)�Na przedmiot zamówienia składać się będą następujące czynności:
a)�oznakowanie dwukierunkowych szlaków rowerowych o łącznej długości nie większej niż 400 km, 
w tym: wykonanie znaków malowanych oraz zaprojektowanie, wykonanie i montaż znaków w formie 
tabliczek R-1, R -3 i z grupy E - drogowskazów do atrakcji, lic znaków R-1 (naklejki), 
b)�dostawa i montaż w gruncie słupków metalowych i słupków drewnianych,
c)�zaprojektowanie, wykonanie i montaż na istniejących słupkach tablic ze schematem szlaku,
d)�usunięcie oznakowania z dotychczasowych szlaków rowerowych funkcjonujących na terenie 
gminy Popielów (zakres dotyczy jednego Zamawiającego – Gminy Popielów),
e)�oznakowanie dwukierunkowych ścieżek dydaktycznych o łącznej długości nie większej niż 15 km 
(zakres dotyczy dwóch Zamawiających – Gminy Popielów oraz Gminy Murów),
f)�sporządzenie jednolitej dokumentacji oznakowania szlaków rowerowych i ścieżek 
dydaktycznych;
4.�Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 2 do zapytania 
ofertowego.
5.�Mapa z koncepcją przebiegu tras dla całego zakresu przedmiotu zamówienia stanowi załącznik 
nr 3 do zapytania ofertowego.
7.�Po wyborze najkorzystniejszej oferty w przeprowadzonym postępowaniu, wszyscy Zamawiający 
zawrą jedną wspólną umowę na wykonanie całego zakresu z wyłonionym w postępowaniu 
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Wykonawcą.
8.�Płatności za wykonanie przedmiotu zamówienia odbywać się będą jednorazowo po zakończeniu 
i odebraniu zadania (zgodnie z projektem umowy stanowiącym załącznik nr 4 do zapytania 
ofertowego).

III.�TERMIN REALIZACJI
1.�Termin wykonania zamówienia: do 30 listopada 2022 r.

VII.�WYMAGANE DOKUMENTY
1.�Formularz ofertowy,
2.�Pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy).

VIII.�MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA PROPOZYCJI CENOWEJ
1.�Oferta powinna zostać dostarczona do Zamawiającego do dnia 20.06.2022 r. do godz. 12:00 
wyłącznie za pośrednictwem:
1)�środków komunikacji elektronicznej (poczty elektronicznej) na adres: zp1@popielow.pl lub
2)�poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres: Urząd Gminy Popielów, ul. Opolska 13, 
46-090 Popielów 
UWAGA: 
��Zamawiający nie dopuszcza składania ofert poprzez bazę konkurencyjności!
2.�Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane (oferty odrzucone).
3.�Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
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.

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. W 
takim przypadku, jeżeli będzie to konieczne z uwagi na zakres wprowadzonych zmian, Zamawiający 
przedłuży termin składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach. Informacja 
o zmianie treści zapytania ofertowego Zamawiający będzie publikował/przekazywał zgodnie ze 
sposobem upublicznienia/przekazania niniejszego zapytania ofertowego.
3.�Wykonawcy mają prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące treści zapytania 
ofertowego. Treść pytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający będzie publikował/przekazywał zgodnie 
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ze sposobem upublicznienia/przekazania niniejszego zapytania ofertowego.
4.�Dodatkowe informacje udzielane pod nr tel.:
1)�77 427 58 50 – Kierownik referatu BOS - Irena Michno
2)�77 427 58 52 – Inspektor ds. budownictwa - Beata Kupczyk-Piechota

XI.�ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA
1.�Wszelkie istotne dla stron postanowienia zawiera wzór umowy stanowiący Załącznik nr 4 do 
zapytania ofertowego. 
2.�Strony dopuszczają możliwość dokonywania zmian treści umowy zgodnie z zapisami projektu 
umowy (Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego).
3.�Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia oraz zakończenia postępowania bez 
podawania przyczyny oraz zakończenia postępowania bez wyboru żadnej oferty.

Okres gwarancji

1)�Okres gwarancji na wykonane znaki malowane /montaż – 2 lata       2)�Okres gwarancji na 
dostarczone słupki i tabliczki metalowe – 3 lata

Kody CPV

34922100-7 Oznakowanie drogowe

Miejsca realizacji

adres

Kraj

Polska

Województwo

opolskie

Powiat

opolski

Gmina

Popielów

Miejscowość

Popielów

adres

Kraj

Polska

Województwo

opolskie

Powiat

opolski

Gmina

Łubniany
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Miejscowość

Łubniany

adres

Kraj

Polska

Województwo

opolskie

Powiat

opolski

Gmina

Murów

Miejscowość

Murów

adres

Kraj

Polska

Województwo

opolskie

Powiat

namysłowski

Gmina

Pokój

Miejscowość

Pokój

Warunki, jakie musi spełniać oferent

Typ

Wiedza i doświadczenie

Opis

1.�Zdolności techniczne i zawodowe – doświadczenie:
1)�Wykonawca winien wykazać się doświadczeniem polegającym na wykonaniu w okresie 3 lat przed 
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie: 
co najmniej jednej usługi polegającej na oznakowaniu min. 300 km szlaków/tras rowerowych lub 
pieszo-rowerowych, wraz z wykonaniem znaków malowanych.
��W celu potwierdzenia posiadania doświadczenia Zamawiający żąda przedłożenia kopii dokumentu 
potwierdzającego czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, 
są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały 
wykonane, a w przypadku gdy Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać 
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tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy;

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia powyższych warunków:
Wykonawca zobowiązany jest złożyć w ofercie oświadczenie według wzoru stanowiącego Załącznik 
nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego:
��o posiadaniu doświadczenia (wykaz wykonanych usług) wraz z dołączeniem dokumentów 
potwierdzających wykonani usług,

Typ

Dodatkowe warunki udziału

Opis

2.�Brak powiązań z Zamawiającym osobowych lub kapitałowych
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym 
lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami 
wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury 
wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
1)�uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
2)�posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
3)�pełnieniu 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 stopnia w linii bocznej lub w 
stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli

3.�Brak przesłanek wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 
2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz 
służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U.2022.835 z dnia 2022.04.15) - zwanej dalej 
Ustawą o szczególnych rozwiązaniach.
Zgodnie z art. 7 ust. 9 Ustawy o szczególnych rozwiązaniach Zamawiający wyklucza Wykonawcę na 
podstawie art. 7 ust. 1 w przypadku wystąpienia którejkolwiek z określonych w niej przesłanek, tj.:
1)�Wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 
765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu 
na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy o szczególnych 
rozwiązaniach;
2)�Wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu 
ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu 
terroryzmu (Dz.U.2022.593 z dnia 2022.03.15) jest osoba wymieniona w wykazach określonych 
w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim 
beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie 
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decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 
3 Ustawy o szczególnych rozwiązaniach;
3)�Wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 
1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U.2021.217 z dnia 2021.02.01) 
jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 
269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile 
został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu 
środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3. Ustawy o szczególnych rozwiązaniach;

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia powyższych warunków:
Wykonawca zobowiązany jest złożyć w ofercie oświadczenie według wzoru stanowiącego Załącznik 
nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego:
��o braku/istnieniu powiązań osobowych lub kapitałowych,
��o braku przesłanek wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 Ustawy o szczególnych 
rozwiązaniach;

Kryteria oceny do części 1

Czy kryterium cenowe?

TAK

Opis

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

Podsumowanie

Oś czasu związana z ogłoszeniem i ofertowaniem

-> 2022-06-08 - data opublikowania
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-> 2022-06-20 12:00:00 - termin składania ofert

-> 2022-06 - planowany termin podpisania umowy

Oś czasu realizacji przedmiotów zamówienia

Brak zdefiniowanych etapów dla przedmiotów zamówienia.


