Nr zamówienia: IZP.271.1.136.2020

| Dostawa wyposażenie boiska sportowego w miejscowości Sienna |

Gródek nad Dunajcem, dnia 07.09.2020r.

Wykonawcy zainteresowani udziałem
w postępowaniu/strona internetowa
www.gminagrodek.pl

Wójt Gminy Gródek nad Dunajcem
zaprasza do złożenia oferty cenowej na realizację zamówienia
o wartości szacunkowej poniżej 30 000 EURO pn.:

Dostawa wyposażenia boiska sportowego w miejscowości Sienna
1.

Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia boiska sportowego w miejscowości Sienna. Zamówienie
obejmuje dostawę następującego sprzętu i urządzeń:
1.1. Część I – trybuny:
a. Trybuny dla kibiców – 3 kpl (różne wielkości)
1.2. Część II – wiaty:
a. Wiata dla zawodników (gospodarze, goście) - 2 szt.
b. Wiata dla medyków - 1 szt.
1.3. Część III – bramki:
a. Bramka do piłki nożnej – przenośna (2 szt.) – 1 kpl
1.4. Część IV – wyposażenie do utrzymania boiska:
a. Samodzielny wózek deszczujący – 1 szt.
b. Kosiarka spalinowa - 1 szt.
c. Podkaszarka – 1 szt.
d. Areator i wertykulator spalinowy – 1 szt.
e. Walec ogrodowy – 1 szt.
1.5. Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną ilość części.
1.6. Wyposażenie należy dostarczyć do miejscowości Sienna (zaplecze szatniowe boiska sportowego).
1.7. W ramach niniejszego zamówienia Wykonawca będzie zobowiązany do zrealizowania usług
towarzyszących dostawie, takich jak transport, załadunek, rozładunek oraz wszelkich innych usług
dodatkowych niezbędnych do prawidłowego wykonania zamówienia (montaż zaoferowanego
wyposażenia – dotyczy trybun oraz wiat).
1.8. Wykonawca zapewni takie opakowanie przedmiotu dostawy, jakie jest wymagane by nie dopuścić
do jego uszkodzenia lub pogorszenia jakości w czasie transportu do miejsca dostawy oraz
rozładunku.
1.9. Rodzaj i jakość wymaganego opakowania określają stosowne normy techniczne, a w przypadku
braku tych norm, wszelkie znane Wykonawcy okoliczności dotyczące warunków transportu
wyposażenia do miejsca dostawy oraz warunków jakich można się spodziewać w miejscu dostawy.
1.10. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wady fizyczne dostarczonego
wyposażenia. Przez wady fizyczne rozumie się w szczególności niezgodność dostarczonego
wyposażenia z opisem przedmiotu zamówienia.
1.11. Dostarczone wyposażenie musi być fabrycznie nowe, nieużywane, wolne od wad fizycznych i
prawnych, wyprodukowane najpóźniej 12 miesięcy przed datą podpisania umowy, kompletne, w
pełni sprawne i gotowe do użycia oraz muszą posiadać zestaw wymaganych prawem dokumentów
(atesty, certyfikaty, karty gwarancyjne, instrukcje obsługi).
1.12. Wymagany okres gwarancji jakości na dostarczone wyposażenie wynosi min. 24 m-ce (z
zastrzeżeniem wiat i trybun – okres gwarancji wynosić będzie 36 m-cy).
1.13. Szczegółowy opis wyposażenia (parametry techniczne) oraz ilości sprzętu, mebli oraz urządzeń
zostały określone w załączniku nr 3 do zapytania ofertowego.
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2.

Opis przedmiotu zamówienia zgodnie z CPV:
16311100-9 Kosiarki do pielęgnacji trawników, zieleni parkowej lub terenów sportowych
16311000-8 Kosiarki do trawników
37450000-7 Sprzęt do sportów uprawianych na boiskach lub na kortach
44112100-9 Wiaty
16150000-1 Walce do wyrównywania trawników lub boisk sportowych
16160000-4 Różny sprzęt ogrodniczy

3.

Wymagany termin realizacji umowy: do 40 dni od daty podpisania umowy

4.

Przy wyborze oferty do realizacji zamawiający będzie się kierował kryterium
4.1. Cena-100%.

5.

Do oferty należy załączyć następujące dokumenty:
5.1. Formularz oferty wg załączonego wzoru, stanowiącego załącznik nr 1 do zaproszenia
5.2. oraz karty katalogowe (opisy techniczne) oferowanego wyposażenia.

6.

Opis sposobu obliczenia ceny w składanej ofercie:
6.1. W druku formularza ofertowego – załącznik nr 1 do zapytania ofertowego należy podać ceny brutto
za poszczególne elementy wyposażenia oraz łączną wartość części, na którą Wykonawca składa
ofertę. Oferowana cena musi obejmować wszystkie koszty realizacji zamówienia.
6.2. Jeżeli obliczona cena za poszczególne elementy nie będzie odpowiadać sumie cen za te elementy,
Zamawiający przyjmie, że prawidłowo podano ceny jednostkowe poszczególnych elementów,
korygując odpowiednio łączną wartość oferty.
6.3. W wyniku nieuwzględnienia okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia, Wykonawca
ponosić będzie skutki błędów w ofercie. Od Wykonawcy wymagane jest bardzo szczegółowe
zapoznanie się z przedmiotem zamówienia, a także sprawdzenie warunków wykonania zamówienia
i skalkulowanie ceny oferty z należytą starannością.
6.4. Ceny mają być wyrażone w złotych polskich brutto. Oferowane ceny należy podać z dokładnością do
dwóch miejsc po przecinku (zł/gr.).
6.5. Dla porównania ofert Zamawiający przyjmuje cenę brutto określoną w formularzu ofertowym dla
poszczególnych części.
6.6. Rozliczenia z wybranym wykonawcą dokonywane będą w walucie polskiej.

7.

Miejsce i termin złożenia oferty cenowej:
7.1. Ofertę cenową należy złożyć za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:
przetargi@gminagrodek.pl (skan oferty lub oferta z kwalifikowanym podpisem elektronicznym)
w terminie do dnia 14.09.2020r. do godziny 09:00.

8.

Osobami uprawnionymi do kontaktów ze zleceniobiorcami są:
8.1. Mariusz Baziak – ref. Inwestycji i Zamówień Publicznych, pokój 5c,
telefon: /018/ 440-10-35 w.34, e-mail: mbaziak@gminagrodek.pl

9.

Informacje dotyczące zawierania umowy:
9.1. W terminie do 7 dni od daty powiadomienia o wyborze oferty cenowej wybrany zleceniobiorca ma
podpisać umowę w komórce merytorycznej (Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych).
9.2. Wzór umowy stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zaproszenia.

10. Pozostałe informacje:
10.1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania (w tym na poszczególne
części) oraz odstąpienia od podpisania umowy na każdym etapie bez podania przyczyny, a w
szczególności gdy cena najkorzystniejszej oferty przekracza ilość środków jakie Zamawiający
przeznaczył na realizację zamówienia.
10.2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Przedmiot zamówienia został podzielony na
4 części (zgodnie z pkt 1).
10.3. Zamawiający nie wymaga i nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
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10.4. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.
10.5. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
10.6. Wykonawca składający ofertę jest nią związany przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą
rozpoczyna się wraz z upływem ostatecznego terminu składania ofert.
10.7. Ewentualne wskazanie przez Zamawiającego nazw konkretnych producentów, rozwiązań
technicznych lub technologii ma na celu określenie klasy funkcjonalności, przeznaczenia
sprzętu lub oprogramowania będącego przedmiotem zamówienia i służy ustaleniu standardu,
nie wskazuje natomiast na konkretny wyrób lub konkretnego producenta;
10.8. Wykonawca, który powoła się na rozwiązanie równoważne, zobowiązany jest wykazać, że
oferowany przez niego przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone przez
Zamawiającego;
10.9. Za rozwiązania równoważne Zamawiający uzna te, którego standardy, cechy jakościowe,
funkcjonalności, parametry techniczne i użytkowe są takie same lub nie gorsze oraz które spełniają
wszystkie wymagania Zamawiającego określone w opisie przedmiotu zamówienia;
10.10. W przypadku wątpliwości Zamawiającego związanych ze stwierdzeniem równoważności
złożonej oferty, wszelkie obowiązki związane z potwierdzeniem równoważności spoczywają na
Wykonawcy.

Wójt Gminy Gródek nad Dunajcem
/-/ mgr inż. Józef Tobiasz
....................................................................

W załączeniu:
1.
2.
3.

Załącznik nr 1 – formularz oferty.
Załącznik nr 2 – wzór umowy
Załącznik nr 3 – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
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