
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

Przedmiot zamówienia:

Dostawa  i  montaż  urządzeń  zabawowych  na  placach  zabaw  w  Przedszkolu  Samorządowym
„Baśniowa Kraina” w Chmielnie, Oddziale Przedszkolnym w Reskowie i Oddziale Przedszkolnym w
Garczu w ramach projektu „Upowszechnienie edukacji przedszkolnej na terenie gminy Chmielno”,
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego  dla  Województwa  Pomorskiego  na  lata  2014-2020,  Działanie  3.1.,  Oś
Priorytetowa 3 Edukacja.

Nr sprawy : ZP.271.36.2017/RPO

Zatwierdził: 

……………………………………...

Chmielno dn. 28.08.2017 r.



Wprowadzenie

1. Wójt Gminy Chmielno ogłasza zapytanie ofertowe dot. dostawy i montażu urządzeń zabawowych
na  placach  zabaw  w  Przedszkolu  Samorządowym  „Baśniowa  Kraina”  w  Chmielnie,  Oddziale
Przedszkolnym  w  Reskowie  i  Oddziale  Przedszkolnym  w  Garczu  w  ramach  projektu
„Upowszechnienie  edukacji  przedszkolnej  na terenie  gminy Chmielno”,  współfinansowanego ze
środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 3.1., Oś Priorytetowa 3 Edukacja.

2. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.

3. Oznaczenie postępowania - postępowanie oznaczone jest znakiem ZP.271.36.2017/RPO

Wykonawcy winni we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powoływać się na wyżej podane 
oznaczenie.

I. Nazwa i adres Zamawiającego
Zamawiającym jest:
Gmina Chmielno,
ul. Gryfa Pomorskiego 22
83-333 Chmielno
 tel./fax 58 685 68 68
www.chmielno.pl, www.bip.chmielno.pl 
e-mail: sekretariat@chmielno.pl

II. Tryb udzielania zamówienia
Szacowana  wartość zamówienia  przekracza 50 tys.  zł  netto,  postępowanie  nie  podlega przepisom
Prawo Zamówień Publicznych na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy i zostanie przeprowadzone zgodnie z
Zasadą Konkurencyjności określoną w Wytycznych dotyczących udzielania zamówień publicznych w
ramach RPO WP 2014 – 2020, stanowiących załącznik do Zasad wdrażania RPO WP na lata 2014 –
2020.

III. Miejsce publikacji ogłoszenia o zamówieniu
1. Strona www Zamawiającego tj. www.chmielno.pl., www.bip.chmielno.pl
2. Wysłano do 3 potencjalnych oferentów.
3. Tablica informacyjna w budynku Urzędu Gminy Chmielno.
4. Baza Konkurencyjności Funduszy Europejskich
https://www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl

http://www.chmielno.pl/
http://www.bip.chmielno.pl/
http://www.chmielno.pl/


IV. Opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy  opis  przedmiotu  zamówienia  został  ujęty  w  projektach  zagospodarowania  terenów,
opisie  urządzeń  i  opisie  nawierzchni  bezpiecznej  stanowiącym  załącznik  nr  4  do  siwz.  Zadanie
podzielono na dwie części.

Cześć 1. Dostawa i montaż urządzeń zabawowych.

Część 2. Dostawa nawierzchni bezpiecznych.

2. Celem zapytania jest wybór Wykonawcy, z którym zostanie podpisana umowa na wykonanie robót 
stanowiących przedmiot niniejszego zapytania, szczegółowo opisany w punkcie 3.

3. Szczegółowy opis zamówienia wymagań w zakresie przedmiotu:

Szczegółowy  opis  wymagań  w  zakresie  przedmiotu  zamówienia  zawarty  jest  w  dokumentacji
zagospodarowania terenów oraz złączniku nr 4 i nr 5. 

4. Wspólny Słownik Zamówień CPV: 37535200-9 Wyposażenie placów zabaw.

V. Termin realizacji zamówienia: 

Termin zakończenia robót: od dnia podpisania umowy do dnia 25 września 2017 r. 

VI. Warunki udziału w postępowaniu oraz sposób dokonywania oceny spełniania tych warunków.

 1. O udzielenie zamówienia w niniejszym postępowaniu mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 

a)  posiadają  uprawnienia  do  wykonywania  określonej  działalności  lub  czynności,  jeżeli  przepisy
prawa nakładają obowiązek ich posiadania, 

b) posiadają wiedzę i doświadczenie, tj. 

- część 1. zamówienia - zrealizowali  co najmniej jedną dostawę i montaż odpowiadającą zakresem
przedmiotowi  zamówienia  tj.  polegające  na  dostawie  i  montażu  urządzeń  zabawowych  o  łącznej
wartości robót min. 50 000,00 zł brutto.

- część 2. zamówienia -  zrealizowali  co najmniej jedną dostawę i montaż odpowiadającą zakresem
przedmiotowi zamówienia tj. polegające na dostawie nawierzchni bezpiecznej o łącznej wartości robót
min. 10 000,00 zł brutto.

d) nie są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.

 2.  Ocena  spełniania  warunków  opisanych  w  punkcie  1.  -  wg  oświadczenia  złożonego  przez
Wykonawcę zgodnie z załącznikiem nr 2 do siwz. 



VII.KRYTERIA OCENY 

Oferty spełniające wszystkie warunki dot. wzięcia udziału w postępowaniu opisane w pkt. VI zostaną 
poddane ocenie Komisji wg następujących kryteriów i ich wag: 

1. Kryterium oceny ofert stanowi.

CENA – 80 % 

OKRES GWARANCJI – 20 %

2. Oferta zawierająca najniższą cenę brutto otrzyma 80 punktów. 

Zamawiający dokona oceny ofert w ramach tego kryterium na podstawie poniższego wzoru: 

C = (Cmin : Cx) × 100 pkt × waga kryterium (80%) gdzie: 

C – ilość punktów przyznanych danej ofercie za cenę brutto realizacji całego zamówienia, Cmin –
minimalna cena brutto zaoferowana w przetargu, Cx – cena brutto podana przez oferenta, dla którego
wynik jest obliczany. 

3. Oferta Wykonawcy, który wskaże najdłuższy okres gwarancji otrzyma 20 punktów. 

Zamawiający dokona oceny ofert w ramach tego kryterium na podstawie poniższego wzoru: 

G = (Gx : Gmax) × 100 pkt × waga kryterium (20%) gdzie: 

G – ilość punktów przyznanych danej ofercie za okres gwarancji, Gmax – najdłuższy okres gwarancji
wśród oferentów biorących udział w postępowaniu, Gx – okres gwarancji podany przez oferenta, dla
którego wynik jest obliczany. 

VIII. Opis sposobu przygotowania oferty 

1. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. 

2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

3. Wykonawca składa ofertę zgodnie z wymaganiami zawartymi w Zapytaniu ofertowym. 

4.  Zamawiający ma prawo żądać od Oferenta dokumentacji  potwierdzającej informacje zawarte w
załącznikach  przedkładanych  celem  spełnienia  warunków  udziału  w  postępowaniu  oraz  oceny
poszczególnych kryteriów. 

5. Kompletna oferta musi zawierać: 

a) Formularz ofertowy – zgodnie z załącznikiem nr 1 do Zapytania, 



b) Aktualne na dzień składania ofert  oświadczenie,  że Wykonawca  nie podlega wykluczeniu oraz
spełnia warunki udziału w postępowaniu – załącznik nr 2, 

c) Wypełniony załącznik nr 3 do siwz – WYKAZ DOSTAW I MONTAŻU

IX. Termin związania ofertą 

Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia określonego przez Zamawiającego jako termin 
składania ofert.

X. Termin i sposób składania ofert

1. Oferty należy składać do dnia 05 września 2017 r. do godziny 10.00. w jeden z dwóch możliwych
sposobów określonych przez Zamawiającego:

 a) listem/przesyłką kurierską bądź za pośrednictwem poczty tradycyjnej  na adres Zamawiającego,
z  danymi  Wykonawcy  zapisanymi  w  lewym  górnym  rogu  koperty  oraz  z  dopiskiem  zawartym
pod  adresem  Zamawiającego:  „Dostawa  i  montaż  urządzeń  na  place  zabaw  w  Przedszkolu
Samorządowym „Baśniowa Kraina” w Chmielnie, Oddziale Przedszkolnym w Reskowie i Oddziale

Przedszkolnym  w  Garczu  w ramach  projektu  „Upowszechnienie  edukacji  przedszkolnej  na
terenie gminy Chmielno”, Nr sprawy: ZP.271.36.2017/RPO“ na adres: Urząd Gminy w Chmielnie,
ul. Gryfa Pomorskiego 22, 83-333 Chmielno.

b) Osobiście: jw., w Sekretariacie Urzędu Gminy Chmielno (parter, pok. nr 3).

2.W każdym z dwóch wymienionych w pkt. 1 sposobów, o przyjęciu oferty przez Zamawiającego
celem jej rozpatrzenia, decyduje data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego. 

3. Oferta przesłana po terminie określonym w pkt.1, nie będzie rozpatrywana.

4. Umowa zostanie podpisana niezwłocznie z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę.

5.  Wszelkie zmiany, jakie strony chciałyby wprowadzić do ustaleń wynikających z zawartej umowy
będą wymagały zgody obu stron oraz formy pisemnej pod rygorem nieważności i będą dopuszczalne
wyłącznie w granicach unormowania  art.  144 ustawy Prawo zamówień publicznych.  Zamawiający
dopuszcza możliwość dokonywania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty,
na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku gdy po podpisaniu Umowy zaszłaby
sytuacja,  że  wykonanie  przedmiotu  zamówienia  było  sprzeczne  z  interesem  Zamawiającego  lub
zaprzestano produkcji/wydawania urządzeń zaoferowanych przez Wykonawcę w ofercie, a możliwe
jest  dostarczenie  urządzeń  innego  rodzaju,  spełniających  wszystkie  wymagania  Zamawiającego
określone w SIWZ i Umowie, której nie można było przewidzieć w chwili podpisywania Umowy.

XI.  Kontakt  z  zamawiającymi  Osobami  upoważnionymi  ze  strony Zamawiającego  do  kontaktu  z
Wykonawcami są: 

Iwona  Block  –  Miotk:  Koordynator  projektu,  Magdalena  Kreft-Mielewczyk:  Główny  Specjalista;
tel.: 58-685-68-55; mail: projekty@chmielno.pl



XII. Uwagi końcowe

 1.  Ze  względu  na  założenia  budżetowe  i  ograniczenia  finansowe,  w  przypadku,  gdy  kwoty
przedstawione  w  odpowiedziach  na  zapytanie  będą  wyższe  od  zaplanowanych  w  budżecie  ww.
Projektu,  Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo  negocjacji  z  Wykonawcami,  którzy  nie  zostali
wykluczeni z postępowania. Na wypadek takiej sytuacji Zamawiający zastrzega sobie prawo ustalenia
dodatkowych kryteriów oceny. 

2.  Ostateczny  wybór  Wykonawcy,  z  którym  nastąpi  podpisanie  umowy,  nastąpi  po  zakończeniu
ewentualnych negocjacji. 

3.  Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia,  bądź unieważnienia Zapytania  ofertowego bez
podania przyczyny. 

4.  Zamawiający  poinformuje  o  wyborze  Wykonawców  zamieszczając  informację  na  stronie
Zamawiającego – www.chmielno.pl, bip.chmielno.pl

5. Oferent, którego oferta zostanie wybrana w ramach niniejszego postępowania, zostanie o tym fakcie
poinformowany pisemnie. 

6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyboru kolejnej wśród najkorzystniejszych ofert, jeżeli 
oferent, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, uchyli się od zawarcia umowy dot. 
realizacji przedmiotu niniejszego zamówienia.

7. W celu zapewnienia porównywalności wszystkich ofert,  Zamawiający zastrzega sobie prawo do
skontaktowania się z danym Wykonawcą w celu uzupełnienia lub doprecyzowania oferty.

8. Zamawiający informuje, że obok formy pisemnej dopuszcza porozumiewanie się z Wykonawcami
za pomocą faksu lub poczty elektronicznej.

9.  Zamawiający  informuje,  że  w  niniejszym  postępowaniu  Wykonawcom  nie  przysługują  środki
ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst
jednolity Dz. U. z 2015 r., poz.2164 z póź. zm.).

http://www.chmielno.pl/


Załącznik nr 1

.....................................................
(Pieczęć firmowa Wykonawcy)

F O R M U L A R Z     O F E R T O W Y

Nazwa     Wykonawcy

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

Adres 

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

woj. ………………………………….………………………………………………………….

NIP ………………………………...……………………………………………………………

nr. tel.: …………………………………………………………………………………………..

nr faksu: …………………………………………….…………………………………………..

adres e-mail: …………………………………………………………………………………….

Osoba do kontaktu: …………………………..…………………………………………………

Osoba /osoby uprawniona/e do podpisania umowy (zgodnie z dokumentem rejestrowym)

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

W  odpowiedzi  na  zapytanie  ofertowe,  którego  przedmiotem  zamówienia  jest  dostawa  i
montaż  urządzeń zabawowych  na  placach  zabaw w  Przedszkolu  Samorządowym  „Baśniowa

Kraina” w Chmielnie, Oddziale Przedszkolnym w Reskowie i Oddziale Przedszkolnym w Garczu w
ramach projektu  „Upowszechnienie edukacji przedszkolnej na terenie gminy Chmielno”,
współfinansowanego  ze  środków  Europejskiego  Funduszu  Społecznego  w  ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020,
Działanie 3.1., Oś Priorytetowa 3 Edukacja

składam niniejszą ofertę na następujące części zamówienia,  oświadczając jednocześnie,  że
akceptuję  w  całości  wszystkie  warunki  zawarte  w  zapytaniu  ofertowym  oferując  za
wykonanie: 



Cześć 1. Dostawa i montaż urządzeń zabawowych

Cenę brutto: …………………………….. zł

(słownie:

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

………………………….………………………………………………………………

oraz udzielamy gwarancji na okres ……………………. miesięcy licząc od daty podpisania
przez Strony protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy.

Cześć 2. Dostawa nawierzchni bezpiecznych

Cenę brutto: …………………………….. zł

(słownie:

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

…………………………………………………………………………………………

oraz udzielamy gwarancji na okres ……………………. miesięcy licząc od daty podpisania
przez Strony protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy.

Powyższa  cena  uwzględnia  wszystkie  koszty  Wykonawcy  związane  z  wykonaniem
zamówienia i  oszacowana została z uwzględnieniem wszystkich warunków określonych w
zapytaniu ofertowym.

Oświadczam, że zapoznałem/am się z postanowieniami, które zostały zawarte w zapytaniu  
i  zobowiązujemy  się  w  przypadku  wyboru  naszej  oferty  do  zawarcia  umowy  na  tych
warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w przedmiotowym postępowaniu.

Termin  płatności  za  wykonanie  zamówienia  – do 30 dni  od  daty doręczenia  prawidłowo
wystawionej/go faktury/rachunku do zamawiającego po protokolarnym odbiorze przedmiotu
zamówienia.

Okres związania ofertą – 30 dni



.....................................                                      …...........................................................
                              Miejscowość/Data  Podpis(y) osoby(osób)   upoważnionej(ych)do podpisania   

 oferty w imieniu Wykonawcy (ów)

  Załącznik Nr 2

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

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

(nazwa i  adres  Wykonawcy)

O Ś W I A D C Z E N I E  

o braku podstaw do wykluczenia 

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego na:  
Dostawa  i  montaż  urządzeń  zabawowych  na  placach  zabaw  w  Przedszkolu  Samorządowym
„Baśniowa Kraina” w Chmielnie, Oddziale Przedszkolnym w Reskowie i Oddziale Przedszkolnym w
Garczu w ramach projektu „Upowszechnienie edukacji przedszkolnej na terenie gminy Chmielno”,
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego  dla  Województwa  Pomorskiego  na  lata  2014-2020,  Działanie  3.1.,  Oś
Priorytetowa 3 Edukacja oświadczam/my, że:

a) posiadam (-y) uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy 
prawa nakładają obowiązek ich posiadania, 

b) posiadam (-y) wiedzę i doświadczenie, 

c) dysponuję (-my) odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 
zamówienia, 

d) nie jestem/jesteśmy powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.

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

        Miejscowość/Data  Podpis osoby  upoważnionej do podpisania
                                                                                                                          niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy (ów)



    Załącznik Nr 3

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

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

(nazwa i  adres  Wykonawcy)

WYKAZ DOSTAW I MONTAŻU

Lp.
Odbiorca/Miejsce

wykonania/Telefon
kontaktowy

Wartość Zakres przedmiotowy
Data rozpoczęcia/

zakończenia

1.

2. 

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

        Miejscowość/Data  Podpis osoby  upoważnionej do podpisania
                                                                                                                          niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy (ów)


	4. Wspólny Słownik Zamówień CPV: 37535200-9 Wyposażenie placów zabaw.

